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Módosítás 13
Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska
az ECR képviselőcsoport nevében

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
a Mozambikban kialakult humanitárius helyzetről

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány
8 bekezdés

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy folytassák a szükséges reformokat 
annak érdekében, hogy megfelelően 
reagáljanak a mozambiki nép 
szükségleteire, megakadályozva azt, hogy 
a radikalizálódás kiszolgáltatott 
célpontjaivá váljanak; különösen 
hangsúlyozza, hogy sürgősen 
munkahelyeket és lehetőségeket kell 
teremteni a Cabo Delgadóban élők, 
különösen a fiatalok számára; 
hangsúlyozza továbbá, hogy 
erőfeszítéseket kell tenni a terrorizmus 
néhány alapvető okának – például a 
biztonság hiányának, a szegénységnek, az 
emberi jogok megsértésének, az 
egyenlőtlenségnek, a kirekesztésnek, a 
munkanélküliségnek, a 
környezetkárosodásnak, a korrupciónak és 
a közpénzekkel való visszaélésnek, 
valamint a büntetlenségnek – a 
felszámolása érdekében, ezáltal 
nagymértékben hozzájárulva a terrorista 
szervezetek felszámolásához;

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy folytassák a szükséges reformokat 
annak érdekében, hogy megfelelően 
reagáljanak a mozambiki nép 
szükségleteire, megakadályozva azt, hogy 
a radikalizálódás kiszolgáltatott 
célpontjaivá váljanak; különösen 
hangsúlyozza, hogy sürgősen 
munkahelyeket és lehetőségeket kell 
teremteni a Cabo Delgadóban élők, 
különösen a fiatalok számára; 
hangsúlyozza továbbá, hogy 
erőfeszítéseket kell tenni a terrorizmusra 
való fogékonyság és a toborzás néhány 
alapvető okának – például a biztonság 
hiányának, a szegénységnek, az emberi 
jogok megsértésének, az 
egyenlőtlenségnek, a kirekesztésnek, a 
munkanélküliségnek, a 
környezetkárosodásnak, a korrupciónak és 
a közpénzekkel való visszaélésnek, 
valamint a büntetlenségnek – a 
felszámolása érdekében, ezáltal 
nagymértékben hozzájárulva a terrorista 
szervezetek felszámolásához, ugyanakkor 
elismeri, hogy a terrorizmus kiváltó okai 
összetettek, és hogy a terrorizmust 
radikális erőszakos ideológiai világnézet 
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mozgatja, amely politikai céljai elérése 
érdekében szándékosan használ a civil 
lakossággal szembeni erőszakos 
taktikákat;
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