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5.12.2018 A8-0374/12 

Tarkistus  12 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset 

(2018/2044(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan R a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  R a. ottaa huomioon, että 

äärioikeistolaisten väkivaltaisten 

ääriliikkeiden sekä uusfasistisen ja 

uusnatsien väkivallan uhka kasvaa 

jäsenvaltioissa ja se kohdistuu poliittisiin 

vastustajiin, pakolaisiin ja 

maahanmuuttajiin, etnisiin ja 

uskonnollisiin vähemmistöihin, hlbtiq-

ihmisiin, ihmisoikeuksien puolustajiin, 

aktivisteihin ja lainvalvontaviranomaisten 

henkilöstöön; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/13 

Tarkistus  13 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset 

(2018/2044(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AT kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

AT. toteaa, että monissa jäsenvaltioissa 

on entistä useammin havaittavissa 

väkivaltaista radikalisoitunutta ääri-

ideologista puhetta, usein painetussa 

muodossa tai oppisisältöjen tai 

audiovisuaalisen sisällön muodossa, 

sosiaalinen media ja television 

satelliittikanavat mukaan luettuina; toteaa, 

että tällainen puhe on demokratian, 

oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien 

vastaista, horjuttaa moniarvoisuutta, 

edistää väkivaltaa ja suvaitsemattomuutta 

kaikkia muita uskontoja kohtaan, on 

avoimen antisemitististä ja edistää 

kulttuurin ja yhteiskunnan 

taantumuksellisuutta eikä siinä hyväksytä 

miesten ja naisten tasa-arvoa; 

AT. toteaa, että monissa jäsenvaltioissa 

on entistä useammin havaittavissa 

väkivaltaista radikalisoitunutta ääri-

ideologista puhetta, usein painetussa 

muodossa tai oppisisältöjen tai 

audiovisuaalisen sisällön muodossa, 

sosiaalinen media ja television 

satelliittikanavat mukaan luettuina; toteaa, 

että tällainen puhe on demokratian, 

oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien 

vastaista, horjuttaa moniarvoisuutta, 

edistää väkivaltaa ja suvaitsemattomuutta 

kaikkia muita uskontoja kohtaan, on 

avoimen antisemitististä ja 

islaminvastaista ja edistää kulttuurin ja 

yhteiskunnan taantumuksellisuutta eikä 

siinä hyväksytä miesten ja naisten tasa-

arvoa; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/14 

Tarkistus  14 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset 

(2018/2044(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AW kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

AW. ottaa huomioon, että kaikkialla 

Euroopassa on dokumentoitu radikaaleja 

vihasaarnaajia koskevia lukuisia tapauksia; 

ottaa huomioon, että vihasaarnaajat ovat 

usein kotoisin unionin ulkopuolelta ja että 

jotkut moskeijat saavat läpinäkymätöntä 

rahoitusta kolmansista maista, joista monia 

johdetaan autoritäärisesti tai 

uskonnollisesti eikä niissä kunnioiteta 

demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta eikä 

ihmisoikeuksia; 

AA. ottaa huomioon, että kaikkialla 

Euroopassa on dokumentoitu radikaaleja 

vihasaarnaajia koskevia lukuisia tapauksia; 

ottaa huomioon, että vihasaarnaajat ovat 

usein kotoisin unionin ulkopuolelta ja että 

jotkut pyhäköt saavat läpinäkymätöntä 

rahoitusta kolmansista maista, joista monia 

johdetaan autoritäärisesti tai 

uskonnollisesti eikä niissä kunnioiteta 

demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta eikä 

ihmisoikeuksia; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/15 

Tarkistus  15 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset 

(2018/2044(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan EP kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

EP. pitää ehdottoman tärkeänä, että 

unioni tekee jatkuvasti vahvaa yhteistyötä 

kaikkien kolmansien maiden 

kumppaneiden kanssa terrorismin 

torjunnan alalla; toteaa, että on jatkettava 

vuoropuhelua terrorismin torjuntaa ja 

rahoittamista sekä radikalisoitumisen 

ehkäisemistä koskevista toimenpiteistä 

etenkin Persianlahden maiden kanssa; 

toteaa, että parlamenttien välinen yhteistyö 

näiden keskeisten kolmansien maiden 

kanssa on yksi välineistä, joita on 

käytettävä tehokkaammin; 

EP. pitää ehdottoman tärkeänä, että 

unioni tekee jatkuvasti vahvaa yhteistyötä 

kaikkien kolmansien maiden 

kumppaneiden kanssa terrorismin 

torjunnan alalla; toteaa, että on jatkettava 

vuoropuhelua terrorismin torjuntaa ja 

rahoittamista, rahanpesunvastaisen 

toimintaryhmän suositusten täydellinen 

täytäntöönpano mukaan luettuna, sekä 

radikalisoitumisen ehkäisemistä koskevista 

toimenpiteistä etenkin Persianlahden 

maiden kanssa; toteaa, että parlamenttien 

välinen yhteistyö näiden keskeisten 

kolmansien maiden kanssa on yksi 

välineistä, joita on käytettävä 

tehokkaammin; 

Or. en 

 

 


