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18.11.2015 A8-0316/36 

Tarkistus  36 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

PPE-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 internet- ja sosiaalisen 

median yrityksillä 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, myös syytetoimiin, 

ryhtymistä niitä internet- ja sosiaalisen 

median yrityksiä ja palveluntarjoajia 
vastaan, jotka kieltäytyvät noudattamasta 

hallinto- tai oikeusviranomaisten esittämää 

kehotusta poistaa laiton sisältö tai 

terrorismia ylistävä 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; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/37 

Tarkistus  37 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen 

ennaltaehkäiseminen 

2015/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

49 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

49. muistuttaa, että unionin olisi 

parannettava ulkorajavalvontansa 

tehokkuutta siten, että samalla täysin 

kunnioitetaan perusoikeuksia; kehottaa 

tässä yhteydessä jäsenvaltioita 

hyödyntämään asianmukaisesti nykyisiä 

välineitä, kuten SIS- ja VIS-järjestelmää, 

muun muassa varastettujen, kadotettujen ja 

väärennettyjen passien osalta; katsoo myös, 

että tästä syystä Schengenin säännöstön 

noudattamisen paremman valvonnan on 

oltava yksi unionin ensisijaisista 

tavoitteista; 

49. muistuttaa, että unionin on kiireellisesti 

tehostettava ulkorajavalvontaansa 

perusoikeuksia täysin kunnioittaen; 

korostaa, että EU:hun saapumisen ja 

sieltä poistumisen tehokas havainnointi 

on mahdollista ainoastaan, jos 

jäsenvaltiot panevat EU:n ulkorajoilla 

täytäntöön järjestelmällisen ja pakollisen 

valvonnan; kehottaa jäsenvaltioita 

hyödyntämään asianmukaisesti nykyisiä 

välineitä, kuten SIS- ja VIS-järjestelmää, 

muun muassa varastettujen, kadotettujen ja 

väärennettyjen passien osalta; katsoo myös, 

että tästä syystä Schengenin säännöstön 

noudattamisen paremman valvonnan on 

oltava yksi unionin ensisijaisista 

tavoitteista; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/38 

Tarkistus  38 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril 

Barrio 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen 

ennaltaehkäiseminen 

2015/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. kehottaa komissiota ehdottamaan 

parhaisiin käytäntöihin perustuvia 

suuntaviivoja toimenpiteistä, joita olisi 

noudatettava Euroopan unionin vankiloissa 

vankien radikalisoitumisen ja väkivaltaisen 

ääriajattelun ehkäisemiseksi 

ihmisoikeuksia täysin kunnioittaen; 

huomauttaa, että vankien, joiden on 

havaittu omaksuneen väkivaltaisen 

ääriajattelun tai jotka muut heidän 

vankilassaan olevat vangit ovat jo 

värvänneet terroristijärjestöihin, 

erottaminen muista vangeista on tehokas 

keino ehkäistä sitä, että vangit ajavat muita 

vankeja terrorismiin johtavaan 

radikalisoitumiseen uhkailulla tai muilla 

käytännöillä, sekä estää radikalisoitumisen 

leviäminen näiden laitosten ulkopuolelle; 

suosittelee kuitenkin, että kaikki tällaiset 

toimenpiteet pantaisiin täytäntöön 

tapauskohtaisesti ja että ne perustuisivat 

tuomioistuimen päätökseen; suosittelee 

edelleen, että komissio ja jäsenvaltiot 

tutkisivat näyttöä ja kokemuksia, joita on 

saatu radikalisoitumisen leviämisen 

estämiseksi vankiloissa tehdystä vankien 

erottamisesta toisistaan; katsoo, että tätä 

arviointia on käytettävä kansallisissa 

9. kehottaa komissiota ehdottamaan 

parhaisiin käytäntöihin perustuvia 

suuntaviivoja toimenpiteistä, joita olisi 

noudatettava Euroopan unionin vankiloissa 

vankien radikalisoitumisen ja väkivaltaisen 

ääriajattelun ehkäisemiseksi 

ihmisoikeuksia täysin kunnioittaen; 

huomauttaa, että vankien, joiden on 

havaittu omaksuneen väkivaltaisen 

ääriajattelun tai jotka muut heidän 

vankilassaan olevat vangit ovat jo 

värvänneet terroristijärjestöihin, 

erottaminen muista vangeista on tehokas 

keino ehkäistä sitä, että vangit ajavat muita 

vankeja terrorismiin johtavaan 

radikalisoitumiseen uhkailulla tai muilla 

käytännöillä, sekä estää radikalisoitumisen 

leviäminen näiden laitosten ulkopuolelle; 

suosittaa, että jäsenvaltiot harkitsisivat 

tämän toimenpiteen käyttöönottoa 

vankiloissa tapahtuvan radikalisoitumisen 

torjumiseksi; katsoo, että kaikki tällaiset 

toimenpiteet olisi pantava täytäntöön 

tapauskohtaisesti ja niiden olisi 

perustuttava tuomioistuimen päätökseen; 

suosittaa edelleen, että komissio ja 

jäsenvaltiot tutkisivat näyttöä ja 

kokemuksia, joita on saatu 
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vankilajärjestelmissä noudatettavien 

käytäntöjen kehittämiseen; muistuttaa 

kuitenkin, että näiden toimenpiteiden olisi 

oltava oikeasuhteisia ja niissä olisi 

kunnioitettava täysin vangin oikeuksia; 

radikalisoitumisen leviämisen estämiseksi 

vankiloissa tehdystä vankien erottamisesta 

toisistaan; katsoo, että tätä arviointia on 

käytettävä kansallisissa 

vankilajärjestelmissä noudatettavien 

käytäntöjen kehittämiseen; muistuttaa 

kuitenkin, että näiden toimenpiteiden olisi 

oltava oikeasuhteisia ja niissä olisi 

kunnioitettava täysin vangin oikeuksia; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/39 

Tarkistus  39 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen 

ennaltaehkäiseminen 

2015/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

20 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  20 a. tuo esiin vakavat huolenaiheensa 

terroristijärjestöjen lisääntyvästä 

salausteknologian käytöstä, jonka vuoksi 

lainvalvontaviranomaisten on 

mahdotonta jäljittää ja seurata niiden 

viestintää ja radikalisoitumista lietsovan 

propagandan levittämistä, vaikka 

jäljittämiseen ja seurantaan olisi 

tuomioistuimen määräys; kehottaa 

komissiota vastaamaan viipymättä näihin 

huolenaiheisiin keskusteluissaan internet- 

ja tietotekniikkayritysten kanssa; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/40 

Tarkistus  40 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen 

ennaltaehkäiseminen 

2015/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

54 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

54. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 

että Euroopan unionin alueelle palaavia 

ulkomaalaisia taistelijoita seurataan 

tehokkaasti, erityisesti psyykkisen 

kuntoutumisen kannalta; 

54. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 

että kaikki Euroopan unionin alueelle 

palaavat vierastaistelijat määrätään 

oikeudellisen valvonnan ja tarvittaessa 

hallinnollisen pidätyksen alaisiksi 

asianmukaisten syytetoimien 

aloittamiseen asti; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/41 

Tarkistus  41 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen 

ennaltaehkäiseminen 

2015/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

69 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  69 a. painottaa, että esimerkiksi sellaiset 

terroristijärjestöt kuin Isis, Da’esh ja 

Jabhat al-Nusra ovat keränneet 

huomattavat varat Irakissa ja Syyriassa 

öljyn salakuljettamisesta, varastetun 

tavaran myynnistä, sieppaamisista ja 

kiristyksestä, pankkitilien 

takavarikoimisesta ja antiikkiesineiden 

salakuljetuksesta; vaatii siksi, että ne 

maat ja välittäjät, jotka edistävät näiden 

pimeiden markkinoiden toimintaa, 

tunnistetaan ja niiden tällainen toiminta 

lopetetaan viipymättä; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/42 

Tarkistus  42 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril 

Barrio 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen 

ennaltaehkäiseminen 

2015/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

71 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  71 a. kehottaa jälleen komissiota 

tarkastelemaan viipymättä EU:n 

ampuma-aselainsäädäntöä ja 

tarkistamaan neuvoston direktiiviä 

91/477/ETY pimeillä markkinoilla ja 

pimeässä verkossa käytävän laittoman 

asekaupan jäljittämistä ja torjumista 

koskevan kansallisten poliisivoimien ja 

tutkintaviranomaisten tehtävän 

helpottamiseksi ja kehottaa komissiota 

esittämään yhteiset ampuma-aseiden 

deaktivointistandardit, jotta deaktivoidut 

ampuma-aseet voidaan tehdä pysyvästi 

ampumakelvottomiksi; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/43 

Tarkistus  43 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, 

Salvatore Domenico Pogliese, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen 

ennaltaehkäiseminen 

2015/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

65 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

65. suhtautuu myönteisesti siihen, että 

komissio on huhtikuussa 2015 osoittanut 

kymmenen miljoonan euron määrärahan 

rahoittaakseen ohjelmaa, jonka 

tarkoituksena on auttaa kumppanimaita 

torjumaan radikalisoitumista Sahelin ja 

Maghrebin alueilla sekä hillitsemään 

Pohjois-Afrikasta, Lähi-idästä ja 

Itä-Balkanilta lähtöisin olevien 

ulkomaalaisten taistelijoiden tulvaa 

(ensimmäinen viiden miljoonan euron erä 

osoitetaan teknisen avun rahoittamiseen, 

jolla pyritään parantamaan 

rikosoikeusviranomaisten valmiuksia tehdä 

tutkintaa, nostaa syytteitä ja ratkaista 

asioita, joihin liittyy ulkomaalaisia 

taistelijoita tai sellaisiksi pyrkiviä 

henkilöitä; toinen 5 miljoonan euron erä 

osoitetaan radikalisointiohjelmien 

torjunnan rahoittamiseen Sahelin ja 

Maghrebin alueella); 

65. suhtautuu myönteisesti siihen, että 

komissio on huhtikuussa 2015 osoittanut 

kymmenen miljoonan euron määrärahan 

rahoittaakseen ohjelmaa, jonka 

tarkoituksena on auttaa kumppanimaita 

torjumaan radikalisoitumista Sahelin ja 

Maghrebin alueilla sekä hillitsemään 

Pohjois-Afrikasta, Lähi-idästä ja 

Itä-Balkanilta lähtöisin olevien 

ulkomaalaisten taistelijoiden tulvaa 

(ensimmäinen viiden miljoonan euron erä 

osoitetaan teknisen avun rahoittamiseen, 

jolla pyritään parantamaan 

rikosoikeusviranomaisten valmiuksia tehdä 

tutkintaa, nostaa syytteitä ja ratkaista 

asioita, joihin liittyy ulkomaalaisia 

taistelijoita tai sellaisiksi pyrkiviä 

henkilöitä; toinen 5 miljoonan euron erä 

osoitetaan radikalisointiohjelmien 

torjunnan rahoittamiseen Sahelin ja 

Maghrebin alueella); painottaa, että on 

tärkeää seurata tarkasti näiden varojen 

todellista käyttöä sen varmistamiseksi, 

ettei niillä rahoiteta hankkeita, jotka 

liittyvät uskonnolliseen käännytystyöhön, 

indoktrinointiin tai muihin 

ääriaatteellisiin tarkoituksiin; 
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Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

18.11.2015 A8-0316/44 

Tarkistus  44 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, 

Salvatore Domenico Pogliese, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen 

ennaltaehkäiseminen 

2015/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

62 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

62. antaa tukensa laajemmalle 

kansainväliselle yhteistyölle ja kansallisten 

tiedustelupalvelujen tietojen jakamiselle 

sellaisten EU:n kansalaisten 

tunnistamiseksi, joilla on riski 

radikalisoitua, tulla värvätyksi ja matkustaa 

muualle liittyäkseen jihadisti- tai muihin 

ääriryhmiin; korostaa, että MENA-alueen 

ja Länsi-Balkanin maita on tuettava niiden 

ponnisteluissa vierastaistelijoiden virran 

pysäyttämiseksi; 

62. antaa tukensa laajemmalle 

kansainväliselle yhteistyölle ja kansallisten 

tiedustelupalvelujen tietojen jakamiselle 

sellaisten EU:n kansalaisten 

tunnistamiseksi, joilla on riski 

radikalisoitua, tulla värvätyksi ja matkustaa 

muualle liittyäkseen jihadisti- tai muihin 

ääriryhmiin; korostaa, että MENA-alueen 

ja Länsi-Balkanin maita on tuettava niiden 

ponnisteluissa vierastaistelijoiden virran 

pysäyttämiseksi ja sen estämiseksi, että 

jihadistijärjestöt käyttävät hyväkseen 

poliittista epävakautta kyseisten maiden 

rajojen sisällä; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/45 

Tarkistus  45 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril 

Barrio 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen 

ennaltaehkäiseminen 

2015/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  C a. toteaa, että Pariisissa 

13. marraskuuta 2015 tehdyt kauheat 

terrori-iskut, joissa satoja ihmisiä kuoli 

tai loukkaantui, ovat jälleen osoittaneet, 

että jäsenvaltioiden ja unionin on 

toteutettava viipymättä koordinoituja 

toimia radikalisoitumisen estämiseksi ja 

terrorismin torjumiseksi; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/46 

Tarkistus  46 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen 

ennaltaehkäiseminen 

2015/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

49 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  49 a. kehottaa jäsenvaltioita antamaan 

rajavartijoille järjestelmällisen pääsyn 

Europolin tietokantoihin, joissa voi olla 

tietoja terrorismista epäillyistä 

henkilöistä, vierastaistelijoista ja 

vihasaarnaajista; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

18.11.2015 A8-0316/47 

Tarkistus  47 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen 

ennaltaehkäiseminen 

2015/2063(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  6 a. kehottaa komissiota laatimaan 

tiiviissä yhteistyössä Europolin ja 

terrorismin torjunnan koordinaattorin 

kanssa Euroopan turvallisuustilannetta 

koskevan vuosikertomuksen, jossa 

käsitellään myös radikalisoitumisen 

riskejä ja sen seurauksia EU:n 

kansalaisten turvallisuudelle ja fyysiselle 

koskemattomuudelle, ja raportoimaan 

tästä aiheesta vuosittain Euroopan 

parlamentille; 

Or. en 

 

 


