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Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 
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Betænkning A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning R a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ra. der henviser til, at 

medlemsstaterne står over for en stigende 

trussel fra højreekstremistisk, voldelig 

ekstremisme og neofascistisk og 

nynazistisk vold, der er rettet mod 

politiske modstandere, flygtninge og 

indvandrere, etniske og religiøse 

mindretal, LGBTQI-personer, 

menneskerettighedsforkæmpere, aktivister 

og medlemmer af de retshåndhævende 

organer; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/13 

Ændringsforslag  13 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning AT 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

AT. der henviser til, at en voldelig, 

radikaliseret ekstremistisk diskurs i stadig 

stigende grad har været til stede på mange 

EU's medlemsstaters område, ofte i trykt 

form, eller som undervisningsmateriale 

eller audiovisuelt indhold, herunder på 

sociale medier og satellitbaserede TV-

kanaler; der henviser til, at denne diskurs 

går imod demokratiet, retsstatsprincippet 

og menneskerettighederne, undergraver 

pluralisme, opildner til vold og intolerance 

over for alle andre religioner, er åbenlyst 

antisemitisk, afviser ligestilling mellem 

mænd og kvinder og fremmer en 

reaktionær vision om kultur og samfund; 

AT. der henviser til, at en voldelig, 

radikaliseret ekstremistisk diskurs i stadig 

stigende grad har været til stede på mange 

EU's medlemsstaters område, ofte i trykt 

form, eller som undervisningsmateriale 

eller audiovisuelt indhold, herunder på 

sociale medier og satellitbaserede TV-

kanaler; der henviser til, at denne diskurs 

går imod demokratiet, retsstatsprincippet 

og menneskerettighederne, undergraver 

pluralisme, opildner til vold og intolerance 

over for alle andre religioner, er åbenlyst 

antisemitisk og islamofobisk, afviser 

ligestilling mellem mænd og kvinder og 

fremmer en reaktionær vision om kultur og 

samfund; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/14 

Ændringsforslag  14 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning AW 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

AW. der henviser til, at der rundt 

omkring i Europa er påvist et betydeligt 

antal radikale hadprædikanter; der henviser 

til, at hadprædikanter ofte kommer fra 

lande uden for EU, og at nogle moskeer 

modtager uigennemsigtig støtte fra 

tredjelande, hvoraf mange har autoritære 

og religiøse regimer, der ikke regerer i 

overensstemmelse med demokrati, 

retsstatsprincipper og menneskerettigheder; 

AW. der henviser til, at der rundt 

omkring i Europa er påvist et betydeligt 

antal radikale hadprædikanter; der henviser 

til, at hadprædikanter ofte kommer fra 

lande uden for EU, og at nogle religiøse 

samlingssteder modtager uigennemsigtig 

støtte fra tredjelande, hvoraf mange har 

autoritære og religiøse regimer, der ikke 

regerer i overensstemmelse med demokrati, 

retsstatsprincipper og menneskerettigheder; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/15 

Ændringsforslag  15 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning EP 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

EP. der henviser til, at det er af 

afgørende betydning, at EU at opretholde 

et stærkt samarbejde med 

tredjelandspartnere inden for 

terrorbekæmpelse; der henviser til, at 

dialogen om foranstaltninger og tiltag til 

bekæmpelse af terrorisme, 

terrorfinansiering og forebyggelse af 

radikalisering skal opretholdes specielt 

med Golfstaterne; der henviser til, at det 

interparlamentariske samarbejde med disse 

vigtige tredjelande er et af de værktøjer, 

som bør styrkes; 

EP. der henviser til, at det er af 

afgørende betydning, at EU at opretholde 

et stærkt samarbejde med 

tredjelandspartnere inden for 

terrorbekæmpelse; der henviser til, at 

dialogen om foranstaltninger og tiltag til 

bekæmpelse af terrorisme, 

terrorfinansiering, herunder fuld 

gennemførelse af FATF's henstillinger og 

forebyggelse af radikalisering skal 

opretholdes specielt med Golfstaterne; der 

henviser til, at det interparlamentariske 

samarbejde med disse vigtige tredjelande 

er et af de værktøjer, som bør styrkes; 

Or. en 

 

 


