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5.12.2018 A8-0374/12 

Amendement  12 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging R bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  R bis. overwegende dat de EU-lidstaten 

te maken hebben met een groeiende 

dreiging van ultrarechts, gewelddadig 

extremisme en neofascistisch en 

neonazistisch geweld, dat gericht is op 

politieke opponenten, vluchtelingen en 

immigranten, etnische en religieuze 

minderheden, mensen met een LGBTQI-

achtergrond, mensenrechtenbeschermers, 

activisten, en leden van 

rechtshandhavingsinstanties; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/13 

Amendement  13 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging AT 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

AT. overwegende dat het aantal 

gewelddadige, geradicaliseerde 

extremistische uitingen op het grondgebied 

van veel EU-lidstaten toeneemt, vaak in 

gedrukte vorm, of als lesmateriaal of 

audiovisuele boodschappen, onder meer 

via sociale media en 

satelliettelevisiekanalen; overwegende dat 

deze uitingen haaks staan op de 

democratie, de rechtsstaat en de 

mensenrechten, pluriformiteit ondermijnen, 

geweld en intolerantie jegens alle andere 

religies aanwakkeren, openlijk 

antisemitisch zijn, de gelijkheid tussen 

mannen en vrouwen afwijzen en een 

achterhaald model van de cultuur en de 

samenleving voorstaan; 

AT. overwegende dat het aantal 

gewelddadige, geradicaliseerde 

extremistische uitingen op het grondgebied 

van veel EU-lidstaten toeneemt, vaak in 

gedrukte vorm, of als lesmateriaal of 

audiovisuele boodschappen, onder meer 

via sociale media en 

satelliettelevisiekanalen; overwegende dat 

deze uitingen haaks staan op de 

democratie, de rechtsstaat en de 

mensenrechten, pluriformiteit ondermijnen, 

geweld en intolerantie aanwakkeren, 

openlijk antisemitisch en anti-islamitisch 

zijn, de gelijkheid tussen mannen en 

vrouwen afwijzen en een achterhaald 

model van de cultuur en de samenleving 

voorstaan; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/14 

Amendement  14 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging AW 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

AW. overwegende dat een groot aantal 

gevallen van radicale haatpredikers is 

gedocumenteerd in heel Europa; 

overwegende dat deze haatpredikers vaak 

afkomstig zijn van buiten de EU en dat 

sommige moskeeën op ondoorzichtige 

wijze geld ontvangen uit derde landen, 

waarvan vele autoritaire of religieus 

geïnspireerde regimes hebben die niet in 

overeenstemming zijn met de democratie, 

de rechtsstaat en de mensenrechten; 

AW. overwegende dat een groot aantal 

gevallen van radicale haatpredikers is 

gedocumenteerd in heel Europa; 

overwegende dat deze haatpredikers vaak 

afkomstig zijn van buiten de EU en dat 

sommige gebedshuizen op ondoorzichtige 

wijze geld ontvangen uit derde landen, 

waarvan vele autoritaire of religieus 

geïnspireerde regimes hebben die niet in 

overeenstemming zijn met de democratie, 

de rechtsstaat en de mensenrechten; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/15 

Amendement  15 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme 

(2018/2044(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging EP 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

EP. overwegende dat het van cruciaal 

belang is dat de Europese Unie nauw blijft 

samenwerken met derde landen die 

partners zijn in de strijd tegen terrorisme; 

overwegende dat de dialoog over de 

genomen maatregelen en acties om 

terrorisme en terrorismefinanciering te 

bestrijden en radicalisering te voorkomen 

in stand moeten worden gehouden, in het 

bijzonder met de Golfstaten; overwegende 

dat de interparlementaire samenwerking 

met deze belangrijke derde landen een van 

de instrumenten is die moeten worden 

versterkt; 

EP. overwegende dat het van cruciaal 

belang is dat de Europese Unie nauw blijft 

samenwerken met derde landen die 

partners zijn in de strijd tegen terrorisme; 

overwegende dat de dialoog over de 

genomen maatregelen en acties om 

terrorisme en terrorismefinanciering te 

bestrijden, inclusief de volledige 

tenuitvoerlegging van de aanbevelingen 

van de FATF, en radicalisering te 

voorkomen in stand moeten worden 

gehouden, in het bijzonder met de 

Golfstaten; overwegende dat de 

interparlementaire samenwerking met deze 

belangrijke derde landen een van de 

instrumenten is die moeten worden 

versterkt; 

Or. en 

 

 


