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5.12.2018 A8-0374/12 

Alteração  12 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultados e as recomendações da Comissão Especial sobre o Terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando R-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  R-A. Considerando que os 

Estados-Membros enfrentam uma ameaça 

crescente do extremismo violento de 

extrema-esquerda e da violência 

neofascista e neonazi, dirigida a 

opositores políticos, refugiados e 

imigrantes, minorias étnicas e religiosas, 

pessoas LGBTQI, defensores dos direitos 

humanos, ativistas e membros de agências 

responsáveis pela aplicação da lei; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/13 

Alteração  13 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultados e as recomendações da Comissão Especial sobre o Terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando AT 

 

Proposta de resolução Alteração 

AT. Considerando que, no território de 

muitos Estados-Membros da União 

Europeia, está cada vez mais presente um 

discurso extremista radicalizado violento, 

muitas vezes sob forma impressa, ou em 

conteúdos didáticos ou audiovisuais, 

incluindo nas redes sociais e nos canais de 

televisão por satélite; considerando que 

este discurso vai contra a democracia, o 

Estado de direito e os direitos humanos, 

fragiliza o pluralismo, promove a violência 

e a intolerância contra as demais religiões, 

é abertamente antissemita, recusa a 

igualdade entre homens e mulheres e 

promove um modelo retrógrado de cultura 

e sociedade; 

AT. Considerando que, no território de 

muitos Estados-Membros da União 

Europeia, está cada vez mais presente um 

discurso extremista radicalizado violento, 

muitas vezes sob forma impressa, ou em 

conteúdos didáticos ou audiovisuais, 

incluindo nas redes sociais e nos canais de 

televisão por satélite; considerando que 

este discurso vai contra a democracia, o 

Estado de direito e os direitos humanos, 

fragiliza o pluralismo, promove a violência 

e a intolerância, é abertamente antissemita 

e islamófobo, recusa a igualdade entre 

homens e mulheres e promove um modelo 

retrógrado de cultura e sociedade; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/14 

Alteração  14 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultados e as recomendações da Comissão Especial sobre o Terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando AW 

 

Proposta de resolução Alteração 

AW. Considerando que os casos 

documentados de pregadores radicais de 

ódio na Europa são em número 

significativo; considerando que os 

pregadores de ódio são frequentemente 

oriundos de fora da União Europeia, 

enquanto algumas mesquitas recebem um 

financiamento opaco de países terceiros, 

muitos dos quais têm regimes autoritários 

ou religiosos que não governam de acordo 

com a democracia, o Estado de direito e os 

direitos humanos; 

AW. Considerando que os casos 

documentados de pregadores radicais de 

ódio na Europa são em número 

significativo; considerando que os 

pregadores de ódio são frequentemente 

oriundos de fora da União Europeia, 

enquanto alguns locais de culto recebem 

um financiamento opaco de países 

terceiros, muitos dos quais têm regimes 

autoritários ou religiosos que não 

governam de acordo com a democracia, o 

Estado de direito e os direitos humanos; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/15 

Alteração  15 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Resultados e as recomendações da Comissão Especial sobre o Terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando EP 

 

Proposta de resolução Alteração 

EP. Considerando que é essencial que a 

União Europeia mantenha uma cooperação 

forte com os países terceiros parceiros na 

luta contra o terrorismo; considerando que 

o diálogo sobre as medidas e as ações de 

luta contra o terrorismo e o seu 

financiamento e de prevenção da 

radicalização deve ser mantido, 

nomeadamente com os países do Golfo; 

considerando que a cooperação 

interparlamentar com esses países terceiros 

fundamentais constitui um dos 

instrumentos que é necessário reforçar; 

EP. Considerando que é essencial que a 

União Europeia mantenha uma cooperação 

forte com os países terceiros parceiros na 

luta contra o terrorismo; considerando que 

o diálogo sobre as medidas e as ações de 

luta contra o terrorismo e o seu 

financiamento, incluindo a plena 

aplicação das recomendações do GAFI, e 

de prevenção da radicalização deve ser 

mantido, nomeadamente com os países do 

Golfo; considerando que a cooperação 

interparlamentar com esses países terceiros 

fundamentais constitui um dos 

instrumentos que é necessário reforçar; 

Or. en 

 

 


