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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

5.12.2018 A8-0374/12 

Τροπολογία  12 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία 

(2018/2044(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΗ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΙΗ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 

μέλη της ΕΕ αντιμετωπίζουν την 

αυξανόμενη απειλή του ακροδεξιού 

βίαιου εξτρεμισμού και των 

νεοφασιστικών και νεοναζιστικών 

πράξεων βίας με στόχο πολιτικούς 

αντιπάλους, πρόσφυγες και μετανάστες, 

εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες, 

άτομα LGBTQI, υπερασπιστές των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακτιβιστές 

και μέλη των υπηρεσιών επιβολής του 

νόμου· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.12.2018 A8-0374/13 

Τροπολογία  13 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία 

(2018/2044(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΜΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΜΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας βίαιος 

ριζοσπαστικοποιημένος εξτρεμιστικός 

λόγος είναι όλο και πιο έντονος στην 

επικράτεια πολλών κρατών μελών της ΕΕ, 

συχνά σε έντυπη μορφή ή με τη μορφή 

διδασκαλίας ή οπτικοακουστικού 

περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των 

κοινωνικών δικτύων και δορυφορικών 

τηλεοπτικών καναλιών· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι ο λόγος αυτός αντίκειται στη 

δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, υπονομεύει την 

πολυφωνία, προωθεί τη βία και τη 

μισαλλοδοξία εις βάρος όλων των άλλων 

θρησκειών, είναι ανοικτά αντισημιτικός, 

αρνείται την ισότητα μεταξύ ανδρών και 

γυναικών και προωθεί ένα αναχρονιστικό 

μοντέλο πολιτισμού και κοινωνίας· 

ΜΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας βίαιος 

ριζοσπαστικοποιημένος εξτρεμιστικός 

λόγος είναι όλο και πιο έντονος στην 

επικράτεια πολλών κρατών μελών της ΕΕ, 

συχνά σε έντυπη μορφή ή με τη μορφή 

διδασκαλίας ή οπτικοακουστικού 

περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των 

κοινωνικών δικτύων και δορυφορικών 

τηλεοπτικών καναλιών· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι ο λόγος αυτός αντίκειται στη 

δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, υπονομεύει την 

πολυφωνία, προωθεί τη βία και τη 

μισαλλοδοξία, είναι ανοικτά αντισημιτικός 

και ισλαμοφοβικός, αρνείται την ισότητα 

μεταξύ ανδρών και γυναικών και προωθεί 

ένα αναχρονιστικό μοντέλο πολιτισμού και 

κοινωνίας· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/14 

Τροπολογία  14 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία 

(2018/2044(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΜΘ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΜΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν 

καταγραφεί αρκετά περιστατικά 

ριζοσπαστικών κηρύκων του μίσους σε 

όλη την Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

οι κήρυκες του μίσους συχνά προέρχονται 

από χώρες εκτός της ΕΕ, ενώ ορισμένα 

τζαμιά λαμβάνουν αδιαφανή 

χρηματοδότηση από τρίτες χώρες, πολλές 

εκ των οποίων έχουν αυταρχικά ή 

θρησκευτικά καθεστώτα που δεν 

κυβερνούν με βάση τη δημοκρατία, το 

κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· 

ΜΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν 

καταγραφεί αρκετά περιστατικά 

ριζοσπαστικών κηρύκων του μίσους σε 

όλη την Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

οι κήρυκες του μίσους συχνά προέρχονται 

από χώρες εκτός της ΕΕ, ενώ ορισμένοι 

τόποι λατρείας λαμβάνουν αδιαφανή 

χρηματοδότηση από τρίτες χώρες, πολλές 

εκ των οποίων έχουν αυταρχικά ή 

θρησκευτικά καθεστώτα που δεν 

κυβερνούν με βάση τη δημοκρατία, το 

κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/15 

Τροπολογία  15 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία 

(2018/2044(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΧΗ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΧΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

απαραίτητο να διατηρήσει η Ευρωπαϊκή 

Ένωση μια ισχυρή συνεργασία με τρίτες 

χώρες-εταίρους για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος, ιδιαίτερα 

με τις χώρες του Κόλπου, όσον αφορά τα 

μέτρα και τις δράσεις που αποσκοπούν 

στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και 

της χρηματοδότησής της, καθώς και στην 

πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

διακοινοβουλευτική συνεργασία με αυτές 

τις τρίτες χώρες-κλειδί είναι ένα από τα 

εργαλεία που πρέπει να ενισχυθούν· 

ΧΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

απαραίτητο να διατηρήσει η Ευρωπαϊκή 

Ένωση μια ισχυρή συνεργασία με τρίτες 

χώρες-εταίρους για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος, ιδιαίτερα 

με τις χώρες του Κόλπου, όσον αφορά τα 

μέτρα και τις δράσεις που αποσκοπούν 

στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και 

της χρηματοδότησής της, 

συμπεριλαμβανομένης της πλήρους 

εφαρμογής των συστάσεων της ομάδας 

FATF, καθώς και στην πρόληψη της 

ριζοσπαστικοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η διακοινοβουλευτική συνεργασία με 

αυτές τις τρίτες χώρες-κλειδί είναι ένα από 

τα εργαλεία που πρέπει να ενισχυθούν· 

Or. en 

 

 


