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5.12.2018 A8-0374/12 

Изменение  12 

Таня  Файон, Катерина Киничи, Ана Гомеш 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0374/2018 

Моника Холмайер, Хелга Стивънс 

Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма 

(2018/2044(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение С a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Сa. като има предвид, че 

държавите–членки на ЕС са 

изправени пред нарастваща заплаха 

от крайно десен, насилнически 

екстремизъм и неофашистко и 

неонацистко насилие, което е 

насочено към политически опоненти, 

бежанци и имигранти, етнически и 

религиозни малцинства, ЛГБТИК 

лица, защитници на правата на 

човека, активисти и членове на 

правоприлагащи служби; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/13 

Изменение  13 

Таня  Файон, Катерина Киничи, Ана Гомеш 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0374/2018 

Моника Холмайер, Хелга Стивънс 

Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма 

(2018/2044(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение АУ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

АУ. като има предвид, че на 

територията на много държави – членки 

на ЕС, все по-често се проповядват 

радикални екстремистки и белязани от 

насилие идеи, често под формата на 

печатни материали или учебно или 

аудио-визуално съдържание, 

включително чрез социалните мрежи и 

чрез сателитни телевизионни канали; 

като има предвид, че тези проповядвани 

идеи се противопоставят на 

демокрацията, принципите на правовата 

държава и правата на човека, 

подкопават плурализма, насърчават 

насилието и нетолерантността срещу 

всички други религии, съдържат явен 

антисемитизъм, отхвърлят равенството 

между мъжете и жените и насаждат 

ретроградни възгледи за културата и 

обществото; 

АУ. като има предвид, че на 

територията на много държави – членки 

на ЕС, все по-често се проповядват 

радикални екстремистки и белязани от 

насилие идеи, често под формата на 

печатни материали или учебно или 

аудио-визуално съдържание, 

включително чрез социалните мрежи и 

чрез сателитни телевизионни канали; 

като има предвид, че тези проповядвани 

идеи се противопоставят на 

демокрацията, принципите на правовата 

държава и правата на човека, 

подкопават плурализма, насърчават 

насилието и нетолерантността, 

съдържат явен антисемитизъм и 

ислямофобия, отхвърлят равенството 

между мъжете и жените и насаждат 

ретроградни възгледи за културата и 

обществото; 

Or. en 



 

AM\1171327BG.docx  PE631.562v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

5.12.2018 A8-0374/14 

Изменение  14 

Таня  Файон, Катерина Киничи, Ана Гомеш 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0374/2018 

Моника Холмайер, Хелга Стивънс 

Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма 

(2018/2044(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение АЦ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

АЦ. като има предвид, че в цяла 

Европа са документирани значителен 

брой случаи на радикални 

проповедници, проповядващи омраза; 

като има предвид, че проповедниците, 

които насаждат омраза, често са с 

произход от държави извън ЕС и че 

някои джамии получават непрозрачно 

финансиране от трети държави, като 

много от които са с авторитарни и 

религиозни режими, които не 

управляват в съответствие с 

демокрацията, принципите на правовата 

държава и правата на човека; 

АЦ. като има предвид, че в цяла 

Европа са документирани значителен 

брой случаи на радикални 

проповедници, проповядващи омраза; 

като има предвид, че проповедниците, 

които насаждат омраза, често са с 

произход от държави извън ЕС и че 

някои места за поклонение получават 

непрозрачно финансиране от трети 

държави, като много от които са с 

авторитарни и религиозни режими, 

които не управляват в съответствие с 

демокрацията, принципите на правовата 

държава и правата на човека; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/15 

Изменение  15 

Таня  Файон, Катерина Киничи, Ана Гомеш 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0374/2018 

Моника Холмайер, Хелга Стивънс 

Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма 

(2018/2044(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение ДП 

 

Предложение за резолюция Изменение 

ДП. като има предвид, че е от 

решаващо значение Европейският съюз 

да поддържа засиленото сътрудничество 

с трети държави, които са партньори в 

борбата с тероризма; като има предвид, 

че диалогът относно предприетите 

мерки и действия за борба с тероризма и 

неговото финансиране и за 

предотвратяване на радикализацията 

трябва да се поддържа, по-специално с 

държавите от Персийския залив; като 

има предвид, че междупарламентарното 

сътрудничество с тези ключови трети 

държави е един от инструментите, които 

следва да се засилят; 

ДП. като има предвид, че е от 

решаващо значение Европейският съюз 

да поддържа засиленото сътрудничество 

с трети държави, които са партньори в 

борбата с тероризма; като има предвид, 

че диалогът относно предприетите 

мерки и действия за борба с тероризма и 

неговото финансиране, включително 

цялостното изпълнение на 

препоръките на Специалната група за 

финансови действия, и за 

предотвратяване на радикализацията 

трябва да се поддържа, по-специално с 

държавите от Персийския залив; като 

има предвид, че междупарламентарното 

сътрудничество с тези ключови трети 

държави е един от инструментите, които 

следва да се засилят; 

Or. en 

 

 


