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5.12.2018 A8-0374/12 

Pozměňovací návrh  12 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění R a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ra. vzhledem k tomu, že členské státy 

EU čelí rostoucí hrozbě krajně 

pravicového, násilného extremismu a 

neofašistického a neonacistického násilí, 

které se zaměřuje na politické oponenty, 

uprchlíky a přistěhovalce, etnické 

a náboženské menšiny, osoby LGBTQI, 

obránce lidských práv, aktivisty 

a příslušníky donucovacích orgánů; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/13 

Pozměňovací návrh  13 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění AT 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

AT. vzhledem k tomu, že násilný 

radikalizovaný islamistický diskurs se na 

území mnoha členských států EU stále více 

šíří, často v tištěné podobě nebo 

prostřednictvím výuky či audiovizuálního 

obsahu, sdělovaného mj. na sociálních 

sítích a kanálech satelitního televizního 

vysílání; vzhledem k tomu, že tento diskurs 

popírá demokratické hodnoty, právní stát a 

lidská práva, odmítá pluralismus, 

propaguje násilí a nesnášenlivost vůči 

všem ostatním vyznáním, otevřeně hlásá 

antisemitismus, neuznává rovnost mezi 

ženami a muži a podporuje zpátečnickou 

vizi kultury a společnosti; 

AT. vzhledem k tomu, že násilný 

radikalizovaný islamistický diskurs se na 

území mnoha členských států EU stále více 

šíří, často v tištěné podobě nebo 

prostřednictvím výuky či audiovizuálního 

obsahu, sdělovaného mj. na sociálních 

sítích a kanálech satelitního televizního 

vysílání; vzhledem k tomu, že tento diskurs 

popírá demokratické hodnoty, právní stát a 

lidská práva, odmítá pluralismus, 

propaguje násilí a nesnášenlivost vůči 

všem ostatním vyznáním, otevřeně hlásá 

antisemitismus a islamofobii, neuznává 

rovnost mezi ženami a muži a podporuje 

zpátečnickou vizi kultury a společnosti; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/14 

Pozměňovací návrh  14 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění AW 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

AW. vzhledem k tomu, že po celé 

Evropě je doloženo působení značného 

počtu štvavých radikálních kazatelů; 

vzhledem k tomu, že v mnoha případech 

tito štvaví kazatelé nepocházejí z EU a 

některé mešity jsou neprůhledným 

způsobem financovány ze třetích zemí, z 

nichž mnohé představují autoritářské a 

náboženské režimy, jejichž vláda není v 

souladu s demokracií, právním státem a 

lidskými právy; 

AW. vzhledem k tomu, že po celé 

Evropě je doloženo působení značného 

počtu štvavých radikálních kazatelů; 

vzhledem k tomu, že v mnoha případech 

tito štvaví kazatelé nepocházejí z EU a 

některá místa určená k náboženským 

obřadům jsou neprůhledným způsobem 

financována ze třetích zemí, z nichž 

mnohé představují autoritářské a 

náboženské režimy, jejichž vláda není v 

souladu s demokracií, právním státem a 

lidskými právy; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/15 

Pozměňovací návrh  15 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus 

(2018/2044(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění EP 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

EP. vzhledem k tomu, že je nezbytné, 

aby Evropská unie v boji proti terorismu 

udržovala silnou spolupráci s partnery ze 

třetích zemí; vzhledem k tomu, že je třeba 

zachovat dialog o opatřeních a krocích 

přijatých v boji proti terorismu, jeho 

financování a předcházení radikalizaci, a to 

zejména se zeměmi Perského zálivu; 

vzhledem k tomu, že meziparlamentní 

spolupráce s těmito klíčovými třetími 

zeměmi je jedním z nástrojů, které je třeba 

posílit; 

EP. vzhledem k tomu, že je nezbytné, 

aby Evropská unie v boji proti terorismu 

udržovala silnou spolupráci s partnery ze 

třetích zemí; vzhledem k tomu, že je třeba 

zachovat dialog o opatřeních a krocích 

přijatých v boji proti terorismu a jeho 

financování – včetně plného provedení 

doporučení Finančního akčního výboru 

(FATF) – a předcházení radikalizaci, a to 

zejména se zeměmi Perského zálivu; 

vzhledem k tomu, že meziparlamentní 

spolupráce s těmito klíčovými třetími 

zeměmi je jedním z nástrojů, které je třeba 

posílit; 

Or. en 

 

 


