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18.11.2015 A8-0316/13 

Tarkistus  13 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

 

Mietintö A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen 

ennaltaehkäiseminen 

2015/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. muistuttaa, että internetyhtiöillä ja 

palveluntarjoajilla on lakisääteinen 

velvollisuus tehdä yhteistyötä 

jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa 

poistamalla kaikki laiton sisältö, jolla 

levitetään väkivaltaista ääriajattelua, 

nopeasti ja täysin kunnioittaen 

oikeusvaltion periaatetta ja perusoikeuksia, 

ilmaisunvapaus mukaan lukien; katsoo, että 

jäsenvaltioiden olisi harkittava 

oikeustoimiin ryhtymistä niitä 

internetyhtiöitä vastaan, jotka kieltäytyvät 

noudattamasta hallinto- tai 

oikeusviranomaisten esittämää kehotusta 

poistaa laiton sisältö internetalustoiltaan; 

katsoo, että internetalustojen 

kieltäytymistä yhteistyöstä tai 

tarkoituksellista yhteistyön 

laiminlyömistä, joka mahdollistaa 

laittoman sisällön leviämisen, olisi 

pidettävä avunantona, jonka voidaan 

katsoa vastaavan rikollista aikomusta tai 

laiminlyöntiä, ja että tällaiseen syyllistyvät 

toimijat olisi saatettava oikeuden eteen; 

14. muistuttaa, että internetyhtiöillä ja 

palveluntarjoajilla on lakisääteinen 

velvollisuus tehdä yhteistyötä 

jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa 

poistamalla kaikki laiton sisältö, jolla 

levitetään väkivaltaista ääriajattelua, 

nopeasti ja täysin kunnioittaen 

oikeusvaltion periaatetta ja perusoikeuksia, 

ilmaisunvapaus mukaan lukien; katsoo, että 

jäsenvaltioiden olisi harkittava 

oikeustoimiin ryhtymistä niitä 

internetyhtiöitä vastaan, jotka kieltäytyvät 

noudattamasta oikeusviranomaisten 

esittämää kehotusta poistaa laiton sisältö 

internetalustoiltaan;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/14 

Tarkistus  14 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen 

ennaltaehkäiseminen 

2015/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

43 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

43. korostaa, että jäsenvaltioiden 

paremmalle yhteistyölle radikalisoitumisen 

ja unionin kansalaisten värväyksen 

torjumiseksi on ominaista myös 

jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten ja 

Eurojustin intensiivinen tietojenvaihto ja 

yhteistyö; toteaa, että parempi Euroopan 

tason tietojenvaihto terrorismista epäiltyjen 

rikosrekistereistä mahdollistaisi sen, että 

heidät havaitaan nopeammin ja että heitä 

voitaisiin asianmukaisesti valvoa EU:sta 

lähdön tai EU:hun paluun yhteydessä; 

kannustaa tästä syystä uudistamaan 

eurooppalaista 

rikosrekisteritietojärjestelmää (ECRIS) ja 

hyödyntämään sitä paremmin; kehottaa 

komissiota arvioimaan eurooppalaisen 

poliisirekisteritietojärjestelmän (EPRIS) 

toteutettavuutta ja lisäarvoa; korostaa, että 

tällaisen tietojenvaihdon yhteydessä on 

kunnioitettava kansainvälisiä sopimuksia ja 

EU:n lainsäädäntöä sekä perusoikeuksia ja 

erityisesti henkilötietojen suojaa; 

43. korostaa, että jäsenvaltioiden 

paremmalle yhteistyölle radikalisoitumisen 

ja unionin kansalaisten värväyksen 

torjumiseksi on ominaista myös 

jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten ja 

Eurojustin intensiivinen tietojenvaihto ja 

yhteistyö; toteaa, että parempi Euroopan 

tason tietojenvaihto terrorismista epäiltyjen 

rikosrekistereistä mahdollistaisi sen, että 

heidät havaitaan nopeammin ja että heitä 

voitaisiin asianmukaisesti valvoa EU:sta 

lähdön tai EU:hun paluun yhteydessä; 

kannustaa tästä syystä uudistamaan 

eurooppalaista 

rikosrekisteritietojärjestelmää (ECRIS) ja 

hyödyntämään sitä paremmin; kehottaa 

komissiota arvioimaan eurooppalaisen 

poliisirekisteritietojärjestelmän (EPRIS) 

toteutettavuutta ja lisäarvoa; korostaa, että 

tällaisen tietojenvaihdon yhteydessä on 

kunnioitettava kansainvälisiä sopimuksia ja 

EU:n lainsäädäntöä sekä perusoikeuksia ja 

erityisesti henkilötietojen suojaa ja että 

turvatoimien tehokas demokraattinen 

valvonta on erittäin tärkeää; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/15 

Tarkistus  15 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen 

ennaltaehkäiseminen 

2015/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

43 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  43 a. katsoo, että laittoman asekaupan 

torjunnan pitäisi olla EU:n ensisijainen 

tavoite vakavan ja järjestäytyneen 

kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa; 

katsoo erityisesti, että on lisättävä 

yhteistyötä tietojenvaihtomekanismeissa 

sekä kiellettyjen aseiden jäljittämisessä ja 

tuhoamisessa; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/16 

Tarkistus  16 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen 

ennaltaehkäiseminen 

2015/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

56 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

56. korostaa, että on erittäin tärkeää, että 

Euroopan unioni tekee mahdollisuuksien 

mukaan tiivistä yhteistyötä kolmansien 

maiden ja etenkin läpikulkumaiden ja 

kohdemaiden kanssa, jotta voidaan havaita 

terroristijärjestöjen riveihin taistelemaan 

lähtevien EU:n kansalaisten ja Euroopan 

ulkopuolelta peräisin olevien asukkaiden 

lähtö ja paluu; korostaa myös, että on 

välttämätöntä tiivistää poliittista 

vuoropuhelua ja yhteisiä 

toimintasuunnitelmia radikalisoitumisen ja 

terrorismin torjunnassa kahdenvälisissä 

puitteissa sekä yhteyksissä alueellisiin 

järjestöihin, kuten Afrikan unioniin ja 

Arabiliittoon; 

56. korostaa, että on erittäin tärkeää, että 

Euroopan unioni tekee mahdollisuuksien 

mukaan tiivistä yhteistyötä kolmansien 

maiden ja etenkin läpikulkumaiden ja 

kohdemaiden kanssa unionin 

lainsäädäntöä, periaatteita ja arvoja 

noudattaen ja kansainvälisiä 

ihmisoikeuksia kunnioittaen, jotta voidaan 

havaita terroristijärjestöjen riveihin 

taistelemaan lähtevien EU:n kansalaisten ja 

Euroopan ulkopuolelta peräisin olevien 

asukkaiden lähtö ja paluu; korostaa myös, 

että on välttämätöntä tiivistää poliittista 

vuoropuhelua ja yhteisiä 

toimintasuunnitelmia radikalisoitumisen ja 

terrorismin torjunnassa kahdenvälisissä 

puitteissa sekä yhteyksissä alueellisiin 

järjestöihin, kuten Afrikan unioniin ja 

Arabiliittoon; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/17 

Tarkistus  17 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen 

ennaltaehkäiseminen 

2015/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

57 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

57. suhtautuu erittäin myönteisesti korkea 

edustaja / varapuheenjohtaja Federica 

Mogherinin halukkuuteen tukea 

radikalisoitumisen ennaltaehkäisyhankkeita 

muun muassa Jordaniassa, Libanonissa, 

Irakissa sekä Sahelin ja Maghrebin alueilla, 

kuten Eurooppa-neuvoston 12. helmikuuta 

2015 pidetyn kokouksen päätteeksi 

laaditussa toimenpiteiden täytäntöönpanoa 

koskevassa raportissa esitetään; korostaa, 

että nyt on syytä varmistaa, että nämä 

hankkeet saavat tarvittavan rahoituksen 

mahdollisimman pian; 

57. panee merkille korkea edustaja / 

varapuheenjohtaja Federica Mogherinin 

halukkuuden tukea radikalisoitumisen 

ennaltaehkäisyhankkeita muun muassa 

Jordaniassa, Libanonissa, Irakissa sekä 

Sahelin ja Maghrebin alueilla, kuten 

Eurooppa-neuvoston 12. helmikuuta 2015 

pidetyn kokouksen päätteeksi laaditussa 

toimenpiteiden täytäntöönpanoa 

koskevassa raportissa esitetään; korostaa, 

että nyt on syytä varmistaa, että nämä 

hankkeet saavat tarvittavan rahoituksen 

mahdollisimman pian; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/18 

Tarkistus  18 

Jean Lambert 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen 

ennaltaehkäiseminen 

2015/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

59 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

59. kehottaa unionia käymään 

kohdennettua ja parannettua, turvallisuutta 

ja terrorismin torjuntaa koskevaa 

vuoropuhelua Algerian, Egyptin, Irakin, 

Israelin, Jordanian, Marokon, Libanonin, 

Saudi-Arabian, Tunisian ja Persianlahden 

yhteistyöneuvoston kanssa; katsoo myös, 

että yhteistyötä Turkin kanssa olisi myös 

tehostettava yleisten asioiden neuvoston 

joulukuussa 2014 antamien päätelmien 

mukaisesti; 

59. kehottaa unionia käymään 

kohdennettua ja parannettua, turvallisuutta 

ja terrorismin torjuntaa koskevaa 

vuoropuhelua Algerian, Egyptin, Irakin, 

Israelin, Jordanian, Marokon, Libanonin, 

Saudi-Arabian, Tunisian ja Persianlahden 

yhteistyöneuvoston kanssa muun muassa 

aiemmasta tai nykyisestä valtion 

osallisuudesta terroritoiminnan 

tukemiseen; katsoo myös, että yhteistyötä 

Turkin kanssa olisi myös tehostettava 

yleisten asioiden neuvoston joulukuussa 

2014 antamien päätelmien mukaisesti; 

Or. en 

 

 

 


