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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. tuletab meelde, et internetiettevõtjate ja 

teenuseosutajate õiguslik kohus on teha 

liikmesriikide asutustega koostööd ning 

kustutada kiiresti kogu ebaseaduslik 

infosisu, millega levitatakse vägivaldset 

äärmuslust, austades seejuures täielikult 

õigusriigi põhimõtteid ja põhiõigusi, sh 

sõnavabadust; usub, et liikmesriigid 

peaksid kaaluma kohtumenetluste 

algatamist selliste internetiettevõtjate 

vastu, kes keelduvad rahuldamast haldus- 

või kohtulikku taotlust oma 

internetiplatvormis leiduva ebaseadusliku 

infosisu kustutamiseks; usub, et 

internetiplatvormide poolset koostööst 

keeldumist või selle tahtlikku eiramist, 

mistõttu niisugusel ebaseaduslikul 

infosisul lubatakse edasi levida, tuleks 

käsitada terrorismi õhutamisele kaasa 

aitamisena, mida võib võrdsustada 

kuritegeliku tahtluse või hooletusega, ja et 

selle eest vastutajaid tuleks niisugustel 

juhtudel karistada; 

14. tuletab meelde, et internetiettevõtjate ja 

teenuseosutajate õiguslik kohus on teha 

liikmesriikide asutustega koostööd ning 

kustutada kiiresti kogu ebaseaduslik 

infosisu, millega levitatakse vägivaldset 

äärmuslust, austades seejuures täielikult 

õigusriigi põhimõtteid ja põhiõigusi, sh 

sõnavabadust; usub, et liikmesriigid 

peaksid kaaluma kohtumenetluste 

algatamist selliste internetiettevõtjate 

vastu, kes keelduvad rahuldamast 

kohtulikku taotlust oma internetiplatvormis 

leiduva ebaseadusliku infosisu 

kustutamiseks;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

43. rõhutab, et liikmesriikidevahelist 

tihedamat koostööd võitluses ELi kodanike 

radikaliseerumise ja 

terroriorganisatsioonide poolt värbamise 

vastu iseloomustab ka liikmesriikide 

õigusasutuste ja Eurojusti vaheline aktiivne 

teabevahetus ja koostöö; märgib, et 

terrorismikahtlusega kodanike 

karistusregistri andmete parem jagamine 

Euroopa tasandil aitaks neid isikuid 

kiiremini tuvastada ja hõlbustaks nende 

nõuetekohast jälgimist EList lahkumisel 

või ELi tagasipöördumisel; ergutab 

seepärast Euroopa karistusregistrite 

infosüsteemi (ECRIS) uuendamist ja 

paremat kasutust; nõuab tungivalt, et 

komisjon hindaks Euroopa politseiregistrite 

indekssüsteemi (EPRIS) loomise 

teostatavust ja lisaväärtust; rõhutab, et 

asjaomase teabe vahetamisel tuleb järgida 

rahvusvahelisi lepinguid, ELi õigust, 

põhiõigusi ja eeskätt isikuandmete kaitset; 

43. rõhutab, et liikmesriikidevahelist 

tihedamat koostööd võitluses ELi kodanike 

radikaliseerumise ja 

terroriorganisatsioonide poolt värbamise 

vastu iseloomustab ka liikmesriikide 

õigusasutuste ja Eurojusti vaheline aktiivne 

teabevahetus ja koostöö; märgib, et 

terrorismikahtlusega kodanike 

karistusregistri andmete parem jagamine 

Euroopa tasandil aitaks neid isikuid 

kiiremini tuvastada ja hõlbustaks nende 

nõuetekohast jälgimist EList lahkumisel 

või ELi tagasipöördumisel; ergutab 

seepärast Euroopa karistusregistrite 

infosüsteemi (ECRIS) uuendamist ja 

paremat kasutust; nõuab tungivalt, et 

komisjon hindaks Euroopa politseiregistrite 

indekssüsteemi (EPRIS) loomise 

teostatavust ja lisaväärtust; rõhutab, et 

asjaomase teabe vahetamisel tuleb järgida 

rahvusvahelisi lepinguid, ELi õigust, 

põhiõigusi ja eeskätt isikuandmete kaitset 

ning et äärmiselt oluline on tõhus 

demokraatlik järelevalve 

julgeolekumeetmete üle; 

Or. en 
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Punkt 43 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  43 a. leiab, et relvade salakaubanduse 

vastane võitlus peaks olema ELi 

esmaülesanne organiseeritud 

rahvusvahelise raske kuritegevuse 

vastases võitluses; on eelkõige arvamusel, 

et koostööd teabevahetusmehhanismide 

vallas ning keelatud relvade jälgimisel ja 

hävitamisel tuleb veelgi tugevdada; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

56. rõhutab, et ülimalt tähtis on Euroopa 

Liidu tihe koostöö kolmandate riikide, eriti 

transiidiriikide ja võimaluse korral ka 

sihtriikidega, et oleks võimalik tuvastada 

ELi kodanikke ja väljastpoolt Euroopa 

Liitu pärit residente, kes lahkuvad võitlema 

terroriorganisatsioonidesse või pöörduvad 

hiljem tagasi; rõhutab lisaks vajadust 

tõhustada radikaliseerumise ja terrorismi 

vastu võitlemise eesmärgil poliitilist 

dialoogi ja ühiseid tegevuskavu 

kahepoolsete suhete raames ja selliste 

piirkondlike organisatsioonidega nagu 

Aafrika Liit ja Araabia Riikide Liiga; 

56. rõhutab, et ülimalt tähtis on Euroopa 

Liidu tihe koostöö kolmandate riikide, eriti 

transiidiriikide ja võimaluse korral ka 

sihtriikidega seoses ELi õigusaktide, 

põhimõtete ja väärtuste ning 

inimõigustega, et oleks võimalik tuvastada 

ELi kodanikke ja väljastpoolt Euroopa 

Liitu pärit residente, kes lahkuvad võitlema 

terroriorganisatsioonidesse või pöörduvad 

hiljem tagasi; rõhutab lisaks vajadust 

tõhustada radikaliseerumise ja terrorismi 

vastu võitlemise eesmärgil poliitilist 

dialoogi ja ühiseid tegevuskavu 

kahepoolsete suhete raames ja selliste 

piirkondlike organisatsioonidega nagu 

Aafrika Liit ja Araabia Riikide Liiga; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

57. väljendab suurt heameelt komisjoni 

asepresidendi ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja 

Mogherini valmisoleku suhtes toetada 

radikaliseerumisvastaseid projekte 

kolmandates riikides, sh Jordaanias, 

Liibanonis ja Iraagis ning Saheli ja Magribi 

piirkonnas, nagu on märgitud Euroopa 

Ülemkogu 12. veebruari 2015. aasta 

kohtumisele järgnenud aruandes meetmete 

rakendamise kohta; rõhutab, et nüüd tuleb 

tagada, et need projektid saaksid 

võimalikult kiiresti vajaliku rahastamise; 

57. võtab teadmiseks komisjoni 

asepresidendi ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja 

Mogherini valmisoleku suhtes toetada 

radikaliseerumisvastaseid projekte 

kolmandates riikides, sh Jordaanias, 

Liibanonis ja Iraagis ning Saheli ja Magribi 

piirkonnas, nagu on märgitud Euroopa 

Ülemkogu 12. veebruari 2015. aasta 

kohtumisele järgnenud aruandes meetmete 

rakendamise kohta; rõhutab, et nüüd tuleb 

tagada, et need projektid saaksid 

võimalikult kiiresti vajaliku rahastamise; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

59. julgustab ELi pidama sihipäraseid ja 

täiustatud julgeoleku ja terrorismivastase 

võitluse teemalisi dialooge Alžeeria, 

Egiptuse, Iraagi, Iisraeli, Jordaania, 

Maroko, Liibanoni, Saudi Araabia ja 

Tuneesiaga ning Pärsia lahe 

koostöönõukoguga; on lisaks seisukohal, et 

koostööd Türgiga tuleks vastavalt 

üldasjade nõukogu 2014. aasta detsembri 

järeldustele tihendada; 

59. julgustab ELi pidama sihipäraseid ja 

täiustatud julgeoleku ja terrorismivastase 

võitluse teemalisi dialooge Alžeeria, 

Egiptuse, Iraagi, Iisraeli, Jordaania, 

Maroko, Liibanoni, Saudi Araabia ja 

Tuneesiaga ning Pärsia lahe 

koostöönõukoguga, sealhulgas varasema 

või praeguse riigipoolse terrorismi toetava 

tegevuse üle; on lisaks seisukohal, et 

koostööd Türgiga tuleks vastavalt 

üldasjade nõukogu 2014. aasta detsembri 

järeldustele tihendada; 

Or. en 

 

 


