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5.12.2018 A8-0374/12 

Ändringsförslag  12 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

on behalf of the S&D Group 

 

Betänkande A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor 

(2018/2044(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl Ra (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ra. EU:s medlemsstater hotas alltmer 

av våldsbejakande högerextremism och av 

nyfascistiskt och nynazistiskt våld som 

riktar sig mot politiska motståndare, 

flyktingar och invandrare, etniska och 

religiösa minoriteter, hbtqi-personer, 

människorättsförsvarare, aktivister och 

personal inom brottsbekämpande 

myndigheter. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/13 

Ändringsförslag  13 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

on behalf of the S&D Group 

 

Betänkande A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor 

(2018/2044(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl AT 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

AT. En våldsam, radikaliserad, 

extremistisk debatt har förekommit allt 

oftare på många EU-länders territorium, 

ofta i tryckt form, som undervisning eller 

som audiovisuellt innehåll, bl.a. i sociala 

medier och satellit-TV-kanaler. Denna 

debatt går tvärt emot demokrati, 

rättsstatsprincipen och mänskliga 

rättigheter, undergräver pluralism, främjar 

våld och intolerans mot alla andra 

religioner, är öppet antisemitisk, avvisar 

jämställdhet mellan män och kvinnor och 

förespråkar en reaktionär vision för kultur 

och samhälle. 

AT. En våldsam, radikaliserad, 

extremistisk debatt har förekommit allt 

oftare på många EU-länders territorium, 

ofta i tryckt form, som undervisning eller 

som audiovisuellt innehåll, bl.a. i sociala 

medier och satellit-TV-kanaler. Denna 

debatt går tvärt emot demokrati, 

rättsstatsprincipen och mänskliga 

rättigheter, undergräver pluralism, främjar 

våld och intolerans, är öppet antisemitisk 

och islamofobisk, avvisar jämställdhet 

mellan män och kvinnor och förespråkar en 

reaktionär vision för kultur och samhälle. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/14 

Ändringsförslag  14 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

on behalf of the S&D Group 

 

Betänkande A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor 

(2018/2044(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl AW 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

AW. Ett stort antal fall av radikala 

hatpredikanter har dokumenterats i hela 

Europa. Hatpredikanterna kommer ofta 

från länder utanför EU, medan vissa 

moskéer får oklar finansiering från 

tredjeländer varav många har auktoritära 

eller religiösa regimer som inte regerar i 

överensstämmelse med demokrati, 

rättsstatsprincipen och mänskliga 

rättigheter. 

AW. Ett stort antal fall av radikala 

hatpredikanter har dokumenterats i hela 

Europa. Hatpredikanterna kommer ofta 

från länder utanför EU, medan vissa 

helgedomar får oklar finansiering från 

tredjeländer varav många har auktoritära 

eller religiösa regimer som inte regerar i 

överensstämmelse med demokrati, 

rättsstatsprincipen och mänskliga 

rättigheter. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/15 

Ändringsförslag  15 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

on behalf of the S&D Group 

 

Betänkande A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor 

(2018/2044(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl EP 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

EP. Det är avgörande att Europeiska 

unionen upprätthåller ett starkt samarbete 

med tredjeländer som är partnerländer i 

kampen mot terrorism. Dialogen om 

åtgärder som vidtas för att bekämpa 

terrorismen och finansieringen av den och 

förhindra radikalisering måste 

upprätthållas, särskilt med Gulfstaterna. 

Det parlamentariska samarbetet med 

tredjeländer är ett av de verktyg som bör 

förstärkas. 

EP. Det är avgörande att Europeiska 

unionen upprätthåller ett starkt samarbete 

med tredjeländer som är partnerländer i 

kampen mot terrorism. Dialogen om 

åtgärder som vidtas för att bekämpa 

terrorismen och finansieringen av den, 

bland annat ett fullständigt genomförande 

av rekommendationerna från FATF, och 

förhindra radikalisering måste 

upprätthållas, särskilt med Gulfstaterna. 

Det parlamentariska samarbetet med 

tredjeländer är ett av de verktyg som bör 

förstärkas. 

Or. en 

 

 


