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15.12.2014 B8-0350/1 

Muudatusettepanek  1 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, 

Patrick Le Hyaric 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0350/2014 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

ELi sisejulgeoleku strateegia uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus C a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  C a. arvestades, et julgeolekupoliitika 

peab repressioonidele keskendumise 

asemel omama preventiivset mõõdet; 

arvestades, et rõhuasetus 

ennetuspoliitikale on eriti tähtis sellal, kui 

kasvab majanduslik ja sotsiaalne 

ebavõrdsus, mis õõnestab sotsiaalseid 

õigusi ning eelkõige põhiõiguste ja 

kodanikuvabaduste kasutamist ja 

tulemuslikkust; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  2 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0350/2014 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

ELi sisejulgeoleku strateegia uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et erilist tähelepanu tuleks 

pöörata kõigi kuriteoohvrite abistamisele ja 

kaitsele kogu ELis; 

D. arvestades, et erilist tähelepanu tuleks 

pöörata kõigi kuriteoohvrite, eriti 

organiseeritud kuritegevuse ja 

inimkaubanduse ohvrite abistamisele ja 

kaitsele kogu ELis; 

 

Or. en 
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Muudatusettepanek  3 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0350/2014 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

ELi sisejulgeoleku strateegia uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. väljendab heameelt selle üle, et 

valmistatakse ette uut sisejulgeoleku 

strateegiat järgmiseks neljaks aastaks; 

juhib tähelepanu asjaolule, et alates praegu 

rakendatava sisejulgeoleku strateegia 

kehtestamisest on esile kerkinud uued 

julgeolekuohud, samal ajal kui senised 

julgeolekuohud nõuavad teistsugust 

poliitilist lähenemisviisi; kordab samas, et 

Lissaboni lepingu jõustumisega integreeriti 

ELi põhiõiguste harta liidu õigusse; on 

seetõttu veendunud, et kehtivat 

sisejulgeoleku strateegiat tuleks põhjalikult 

hinnata, ajakohastada ja uuendada; 

1. võtab teadmiseks selle, et valmistatakse 

ette uut sisejulgeoleku strateegiat 

järgmiseks neljaks aastaks; juhib 

tähelepanu asjaolule, et alates praegu 

rakendatava sisejulgeoleku strateegia 

kehtestamisest on esile kerkinud uued 

julgeolekuohud, samal ajal kui senised 

julgeolekuohud nõuavad teistsugust 

poliitilist lähenemisviisi; kordab samas, et 

Lissaboni lepingu jõustumisega integreeriti 

põhiõiguste harta liidu õigusse; on seetõttu 

veendunud, et kehtivat sisejulgeoleku 

strateegiat tuleks põhjalikult hinnata, 

ajakohastada ja uuendada, tehes seda 

sõltumatult, läbipaistvalt ja 

vastutustundlikult; 

Or. en 
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Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 
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Resolutsiooni ettepanek B8-0350/2014 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

ELi sisejulgeoleku strateegia uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. on veendunud, et tõhusa sisejulgeoleku 

strateegia oluliseks eeltingimuseks on 

aktuaalsete julgeolekuohtude põhjalik 

analüüs, mille Europol peab läbi viima 

tihedas koostöös teiste asjaomaste ELi 

organite ja liikmesriikidega; 

2. on veendunud, et tõhusa sisejulgeoleku 

strateegia oluliseks eeltingimuseks on 

aktuaalsete julgeolekuohtude põhjalik 

analüüs asjaomaste ELi organite ja 

liikmesriikide poolt koostöös VVOde ja 

kodanikuühiskonna organisatsioonidega; 

Or. en 
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fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0350/2014 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

ELi sisejulgeoleku strateegia uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  2 a. kinnitab oma muret Euroopa tasandi 

julgeolekuolukorra täieliku ja põhjaliku 

analüüsi jätkuva puudumise pärast; 

kinnitab seepärast, et praeguse 

julgeolekuolukorra iseloomustamise 

aluseks on valdavalt subjektiivsed 

arvamused ja teatavate julgeolekuohtude 

hinnang, ilma olukorra kõiki aspekte 

analüüsimata ning täpseid ja konkreetseid 

fakte arvesse võtmata; on kindel, et 

tõeliselt tulemuslik julgeolekupoliitika 

peaks hõlmama ka põhjalikku 

ennetuspoliitikat; 

Or. en 
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fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0350/2014 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

ELi sisejulgeoleku strateegia uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. täheldab murelikult, et kiiresti on 

kasvamas nende ELi kodanike arv, kes 

sõidavad konfliktipiirkondadesse, et 

ühineda terroriorganisatsioonidega, ja 

naasevad seejärel ELi territooriumile, 

kujutades endast uut tüüpi ohtu ELi 

sisejulgeolekule; kavatseb sellele 

murettekitavale suundumusele astuda 

vastu mitmemõõtmelise lähenemisviisiga, 

mis hõlmab järgmist: (i) põhjalik 

tegelemine algpõhjustega, nagu 

radikaliseerumine, sallimatus ja 

diskrimineerimine, edendades sel 

eesmärgil poliitilist ja usulist sallivust, 

arendades sotsiaalset ühtekuuluvust ja 

kaasatust ning hõlbustades 

taasintegreerumist; (ii) vajadus 

analüüsida ja vastustada kihutustööd, 

millega õhutatakse osa võtma 

äärmuslusest kantud terroriaktidest ja 

inimesi ära sõitma, et ühineda 

terroriorganisatsioonidega; (iii) vajadus 

asjakohase õigusraamistiku alusel ära 

hoida ja takistada värbamist ja konfliktist 

osavõttu, sh välisvõitlejate tegelikku 

sõitmist konfliktipiirkondadesse; (iv) 

vajadus ära lõigata rahaline toetus 

terroriorganisatsioonidele ja nendega 

ühineda soovivatele isikutele ning (v) 

vajaduse korral näha ette kohtu alla 

andmine; 

5. tuletab meelde, et selleks, et EL ärataks 

usaldust inimõiguste edendajana nii enda 

sees kui ka väljaspool, nõuab nn võitlus 

terrorismi vastu mitmemõõtmelist käsitust 

(võitlus diskrimineerimise ja ebavõrdsuse 

vastu, sotsiaalne ja poliitiline 

emantsipatsioon jne) koos põhiõiguste ja 

kodanikuvabaduste täieliku 

tunnustamisega; leiab, et mis tahes selline 

strateegia tuleks nii ELi kui ka riiklikul 

tasandil allutada demokraatlikule ja 

aruandekohustuslikule järelevalvele, 

sealjuures selgelt näidata, et järgitakse 

vajalikkuse, kõigi terrorismivastases 

võitluses kasutatavate vahendite 

proportsionaalsuse ja süütuse 

presumptsiooni põhimõtteid ning 

eksisteerib nõuetekohane õigus 

kohtulikule kontrollile; 
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Muudatusettepanek  7 
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fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0350/2014 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

ELi sisejulgeoleku strateegia uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. juhib tähelepanu asjaolule, et 

julgeolekuohud on muutunud 

mitmekesisemaks, rahvusvahelisemaks, 

komplekssemaks ja asümmeetrilisemaks, 

mis nõuab tihedamat piiriülest ja 

ametitevahelist koostööd; nõuab tõhusamat 

liikmesriikidevahelist operatiivkoostööd, 

mille käigus kasutatakse rohkem ära 

olemasolevaid väärtuslikke vahendeid, 

nagu ühised uurimisrühmad, ning jagatakse 

kiiremini ja tõhusamalt asjakohaseid 

andmeid ja teavet, mille suhtes tuleb 

kohaldada nõuetekohast andmekaitset ja 

eraelu puutumatuse kaitsemeetmeid; 

rõhutab siinkohal, kui oluline on esildatud 

andmekaitsedirektiivi kiire vastuvõtmine, 

et kehtestada ulatuslik õigusraamistik 

andmevahetuseks õiguskaitse valdkonnas; 

märgib, et liikmesriikidevahelise 

operatiivkoostöö veelgi paremaks 

edendamiseks on vaja usaldust 

suurendavaid lisameetmeid; toetab seetõttu 

liikmesriikide erialaspetsialistidele 

mõeldud Euroopa koolitus- ja 

vahetusprogrammide tõhustamist, et 

edendada Euroopa õiguskaitsekultuuri;  

6. juhib tähelepanu asjaolule, et 

julgeolekuohud on muutunud 

mitmekesisemaks, rahvusvahelisemaks, 

komplekssemaks ja asümmeetrilisemaks, 

mis nõuab tihedamat piiriülest ja 

ametitevahelist koostööd; nõuab tõhusamat 

liikmesriikidevahelist operatiivkoostööd, 

mille käigus kasutatakse rohkem ära 

selliseid olemasolevaid väärtuslikke 

vahendeid nagu ühised uurimisrühmad, 

ning jagatakse kiiremini ja tõhusamalt 

asjakohaseid andmeid ja teavet, seejuures 

täiel määral tunnustades andmekaitset ja 

eraelu puutumatuse kaitsemeetmeid; 

rõhutab siinkohal, kui oluline on esildatud 

andmekaitsedirektiivi kiire vastuvõtmine, 

et kehtestada ulatuslik õigusraamistik 

andmevahetuseks õiguskaitse valdkonnas; 

märgib, et liikmesriikidevahelise 

operatiivkoostöö veelgi paremaks 

edendamiseks on vaja usaldust 

suurendavaid lisameetmeid; toetab seetõttu 

liikmesriikide erialaspetsialistidele 

mõeldud Euroopa koolitus- ja 

vahetusprogrammide tõhustamist;  

Or. en 
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Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

ELi sisejulgeoleku strateegia uuendamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 11 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. rõhutab, et julgeoleku sise- ja 

välisaspektide vahel peab valitsema 

sidusus; on veendunud, et täielikus 

kooskõlas ELi lepingu artiklites 2, 3, 6 ja 

21 sätestatud põhimõtetega tuleks 

suurendada sünergiat ühise välis- ja 

julgeolekupoliitika ning justiits- ja 

siseküsimuste vahendite vahel, mis 

hõlmaks ka andmevahetust ning 

kolmandate riikidega tehtavat politsei- ja 

õiguskoostööd, kasutades selleks eelkõige 

vastastikuse õigusabi lepinguid; rõhutab 

siinkohal, et kõik asjaomased toimijad, 

kaasa arvatud ELi terrorismivastase 

võitluse koordinaator ja ELi 

inimkaubandusevastase võitluse 

koordinaator, peaksid tegema tihedat 

koostööd, võttes arvesse sise- ja 

välisaspekte; 

11. rõhutab, et sisejulgeoleku strateegia 

määratlemisel ja rakendamisel tuleks 

arvesse võtta julgeolekupoliitika sise- ja 

välismõõtme vahelist vastasmõju ning et 

nende kahe mõõtme raames peavad 

justiits- ja siseküsimuste valdkonnas 

tegutsevad liidu institutsioonid ja 

asutused täielikult austama ELi õiguse 

väärtusi ja põhimõtteid (eelkõige Euroopa 

Liidu lepingu artiklid 2, 3, 6 ja 21) ning 

põhiõiguste hartat; nõuab, et komisjon ja 

liikmesriigid oma sise- ja välispoliitikas 

järgiksid kohustust austada ja edendada 

põhiõigusi ja -vabadusi ning nende poolt 

allakirjutatud ja ratifitseeritud ELi 

aluslepingutes ja rahvusvahelistes 

konventsioonides kajastatud väärtusi ja 

demokraatlikke põhimõtteid; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek B8-0350/2014 

Claude Moraes 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 12 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

12. rõhutab, et vaja on ette näha piisavad 

rahalised vahendid, millega 

nõuetekohaselt rakendada sisejulgeoleku 

strateegias kindlaks määratud meetmed 

ning eelkõige tagada selliste ELi ametite 

nagu Europol ja Eurojust piisav 

varustatus, et nad saaksid neile määratud 

ülesandeid täita; tõdeb antud teema puhul 

teadusuuringute ja innovatsiooni olulist 

rolli, et arendada vahendeid, mis aitaksid 

võidelda terrorismi ning raske ja 

organiseeritud kuritegevuse vastu; 

12. tõdeb eri valdkondade teadusuuringute 

olulist rolli, et arendada vahendeid, mis 

aitaksid paremini võidelda terrorismi, 

raske ja organiseeritud kuritegevuse ning 

inimkaubitsemise vastu; 

Or. en 

 

 


