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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 interneti- ja 

sotsiaalmeedia ettevõtjate 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, sealhulgas 

kriminaalsüüdistuste esitamist selliste 

interneti- ja sotsiaalmeedia ettevõtjate ja 

teenuseosutajate vastu, kes keelduvad 

rahuldamast haldus- või kohtulikku taotlust 

oma internetiplatvormis leiduva 

ebaseadusliku infosisu või terrorismi 

ülistava sisu 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; 

Or. en 
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Punkt 49 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

49. kordab, et EL peaks suurendama oma 

välispiiridel piirikontrolli tõhusust, 

järgides täielikult põhiõigusi; palub sellega 

seoses liikmesriikidel olemasolevaid 

vahendeid, nagu SIS ja VIS tulemuslikult 

ära kasutada, muu hulgas seoses 

varastatud, kaotatud ja võltsitud passidega; 

on samuti seisukohal, et seetõttu peab ELi 

üks prioriteete olema Schengeni 

piirieeskirjade parem jõustamine;  

49. kordab, et EL peab kiiremas korras 

karmistama oma välispiiridel 

piirikontrolli, järgides täielikult põhiõigusi; 

rõhutab, et ELi sisenemisi ja EList 

lahkumisi on võimatu tulemuslikult 

jälgida, kui liikmesriigid ei kehtesta ELi 

välispiiridel kohustuslikku ja 

süstemaatilist kontrolli; palub 

liikmesriikidel olemasolevaid vahendeid, 

nagu SIS ja VIS tulemuslikult ära kasutada, 

muu hulgas seoses varastatud, kaotatud ja 

võltsitud passidega; on samuti seisukohal, 

et seetõttu peab ELi üks prioriteete olema 

Schengeni piirieeskirjade parem 

jõustamine;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. kutsub komisjoni üles tegema 

ettepanekut suuniste kohta, mis põhinevad 

selliste Euroopa vanglates rakendatavate 

meetmete parimatel tavadel, mille eesmärk 

on ennetada radikaliseerumist ja 

vägivaldset äärmuslust ning mille aluseks 

on inimõiguste täielik austamine; juhib 

tähelepanu asjaolule, et selliste vangide 

lahutamine, kes on teadaolevalt 

vägivaldsed äärmuslased või on vangis 

olles juba teiste vangide poolt värvatud 

terroriorganisatsiooni liikmeks, on tõhus 

vahend niisuguse terroristliku 

radikaliseerumise ennetamiseks, mis 

toimub vanglakaaslaste poolt 

hirmutamisega või muul viisil 

pealesurumisega, ja neis asutustes leviva 

radikaliseerumise ohjamiseks; soovitab 

siiski selliste meetmete rakendamist iga 

juhtumi puhul eraldi ning vastavalt 

kohtuotsusele; soovitab ühtlasi, et 

komisjon ja liikmesriigid uuriksid tõendeid 

ja kogemusi, mis on seotud vangide 

lahutamisega vanglates eesmärgiga ohjata 

radikaliseerumise levikut; on seisukohal, et 

niisugune hindamine peab aitama kaasa 

riiklike vanglasüsteemide tavade 

väljatöötamisele; tuletab siiski meelde, et 

sellised meetmed peaksid olema 

9. kutsub komisjoni üles tegema 

ettepanekut suuniste kohta, mis põhinevad 

selliste Euroopa vanglates rakendatavate 

meetmete parimatel tavadel, mille eesmärk 

on ennetada radikaliseerumist ja 

vägivaldset äärmuslust ning mille aluseks 

on inimõiguste täielik austamine; juhib 

tähelepanu asjaolule, et selliste vangide 

lahutamine, kes on teadaolevalt 

vägivaldsed äärmuslased või on vangis 

olles juba teiste vangide poolt värvatud 

terroriorganisatsiooni liikmeks, on tõhus 

vahend niisuguse terroristliku 

radikaliseerumise ennetamiseks, mis 

toimub vanglakaaslaste poolt 

hirmutamisega või muul viisil 

pealesurumisega, ja neis asutustes leviva 

radikaliseerumise ohjamiseks; soovitab 

liikmesriikidel kaaluda selle meetme 

kehtestamist, et lahendada vanglates 

radikaliseerumise probleem; usub, et 

asjaomaseid meetmeid tuleks rakendada 
iga juhtumi puhul eraldi ning vastavalt 

kohtuotsusele; soovitab ühtlasi, et 

komisjon ja liikmesriigid uuriksid tõendeid 

ja kogemusi, mis on seotud vangide 

lahutamisega vanglates eesmärgiga ohjata 

radikaliseerumise levikut; on seisukohal, et 

niisugune hindamine peab aitama kaasa 
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proportsionaalsed ja täielikus kooskõlas 

vangide õigustega; 

riiklike vanglasüsteemide tavade 

väljatöötamisele; tuletab siiski meelde, et 

sellised meetmed peaksid olema 

proportsionaalsed ja täielikus kooskõlas 

vangide õigustega; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  20 a. väljendab tõsist muret selle pärast, et 

terroriorganisatsioonid kasutavad üha 

sagedamini krüpteerimistehnoloogiat, 

mistõttu õiguskaitseasutustel on nende 

teabevahetust ja 

radikaliseerimispropagandat võimatu 

avastada ja lugeda, isegi kui selleks on 

antud kohtu korraldus; palub komisjonil 

nende probleemidega interneti- ja IT-

ettevõtjatega peetava dialoogi raames 

kiiresti tegeleda; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

54. palub liikmesriikidel tagada 

Euroopasse tagasipöörduvate 

välisvõitlejate tulemuslik jälgimine, eriti 

psühholoogiline jälgimine; 

54. palub liikmesriikidel tagada, et kõik 

välisvõitlejad võetaks kohtuliku kontrolli 

alla ning et vajaduse korral määrataks 

neile alates Euroopasse 

tagasipöördumisest kuni 

kohtumõistmiseni haldusarest; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  69 a. rõhutab, et terroriorganisatsioonid, 

nagu IS, Da’esh ja Jabhat al-Nusrah on 

Iraagis ja Süürias nafta salaveo, 

varastatud kaupade müümise, 

inimröövide ja väljapressimiste, 

pangakontode röövimiste ja 

antiikesemetega salakaubitsemisega 

kogunud märkimisväärseid 

finantsressursse; nõuab sellest tulenevalt 

asjaomast musta turgu toetavate riikide ja 

vahendajate kindlakstegemist ning nende 

tegevuse kiiret peatamist;  

Or. en 
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Punkt 71 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  71 a. kordab oma nõuet komisjonile 

vaadata nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ 

läbivaatamisega kiiresti üle tulirelvi 

käsitlevad ELi õigusaktid, et hõlbustada 

riikide politsei- ja uurimisasutuste tööd 

mustal turul ja nn pimedas veebis 

(darknet) ebaseadusliku relvaäri 

avastamisel ja selle vastu võitlemisel, ning 

palub komisjonil esitada tulirelvade 

laskekõlbmatuks muutmise ühised 

standardid, et laskekõlbmatuks muudetud 

tulirelvad muudetaks pöördumatult 

kasutamatuteks;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

65. väljendab heameelt selle üle, et 

komisjon eraldas 2015. aasta aprillis 10 

miljonit eurot partnerriikide abiprogrammi 

rahastamiseks, et võidelda 

radikaliseerumise vastu Saheli ja Magribi 

piirkonnas ning peatada välisvõitlejate 

voog Põhja-Aafrika, Lähis-Ida ja Lääne-

Balkani riikidest (5 miljonit eurot tehnilise 

abi rahastamiseks, et suurendada 

kriminaalõigussüsteemi ametnike 

suutlikkust uurida, menetleda ja lahendada 

välisvõitlejate ja potentsiaalsete 

välisvõitlejatega seotud kohtuasju; 

ülejäänud 5 miljonit 

radikaliseerumisvastaste programmide 

rahastamiseks Saheli ja Magribi 

piirkonnas); 

65. väljendab heameelt selle üle, et 

komisjon eraldas 2015. aasta aprillis 10 

miljonit eurot partnerriikide abiprogrammi 

rahastamiseks, et võidelda 

radikaliseerumise vastu Saheli ja Magribi 

piirkonnas ning peatada välisvõitlejate 

voog Põhja-Aafrika, Lähis-Ida ja Lääne-

Balkani riikidest (5 miljonit eurot tehnilise 

abi rahastamiseks, et suurendada 

kriminaalõigussüsteemi ametnike 

suutlikkust uurida, menetleda ja lahendada 

välisvõitlejate ja potentsiaalsete 

välisvõitlejatega seotud kohtuasju; 

ülejäänud 5 miljonit 

radikaliseerumisvastaste programmide 

rahastamiseks Saheli ja Magribi 

piirkonnas); rõhutab, kui tähtis on range 

järelevalve nende rahastamisvahendite 

nõuetekohase kasutamise üle, tagamaks, 

et neist ei rahastata teise usku pööramise, 

ideoloogilise ajupesu ja muude 

ekstremistlike eesmärkidega seotud 

projekte; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

62. pooldab tihedamat rahvusvahelist 

koostööd ja teabe jagamist riikide 

luureteenistuste vahel selliste ELi kodanike 

kindlakstegemisel, kelle puhul on olemas 

radikaliseerumise või värbamise oht ja kes 

võivad sõita ühinema džihaadi ja muude 

äärmusrühmitustega; rõhutab, et Lähis-Ida, 

Põhja-Aafrika ja Lääne-Balkani riike tuleb 

toetada nende jõupingutustes välisvõitlejate 

voo peatamisel; 

62. pooldab tihedamat rahvusvahelist 

koostööd ja teabe jagamist riikide 

luureteenistuste vahel selliste ELi kodanike 

kindlakstegemisel, kelle puhul on olemas 

radikaliseerumise või värbamise oht ja kes 

võivad sõita ühinema džihaadi ja muude 

äärmusrühmitustega; rõhutab, et Lähis-Ida, 

Põhja-Aafrika ja Lääne-Balkani riike tuleb 

toetada nende jõupingutustes peatada 

välisvõitlejate voog ning takistada 

džihadistlikel rühmitustel ära kasutamast 

nende riikide sisest poliitilist 

ebastabiilsust; 

Or. en 
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Põhjendus C a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  C a. arvestades, et 13. novembril 

2015. aastal Pariisis toimunud 

terrorirünnakud, milles hukkus ja sai 

haavata sadu inimesi, rõhutasid veel kord 

tingimatut vajadust liikmesriikide ja 

Euroopa Liidu koordineeritud tegevuse 

järele, et hoida ära radikaliseerumine ja 

võidelda terrorismi vastu; 

Or. en 
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Punkt 49 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  49 a. palub liikmesriikidel tagada oma 

piirivalveametnikele süstemaatiline 

juurdepääs Europoli infosüsteemile, mis 

võib sisaldada teavet terrorismis 

kahtlustatavate, välisvõitlejate ja 

vihajutlustajate kohta; 

Or. en 
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Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ELi kodanike radikaliseerumise ja terroriorganisatsioonide poolt värbamise ennetamine 

2015/2063(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  6 a. palub, et komisjon koostaks tihedas 

koostöös Europoli ja terrorismivastase 

võitluse koordinaatoriga Euroopa 

julgeolekuolukorra kohta iga-aastase 

aruande, käsitledes muu hulgas 

radikaliseerumise riske ning tagajärgi 

inimelude ohutusele ja kehalisele 

puutumatusele ELis, ning anda sellest 

parlamendile iga-aastaselt ülevaade; 

 

Or. en 

 

 


