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15.12.2014 B8-0350/1 

Tarkistus  1 

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

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0350/2014 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

EU:n sisäisen turvallisuuden strategian uudistaminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  C a. katsoo, että turvallisuuspolitiikassa ei 

pitäisi keskittyä tukahduttamistoimiin 

vaan siihen olisi kuuluttava myös 

ennaltaehkäisevä ulottuvuus; pitää 

ennaltaehkäisevien toimien painottamista 

erityisen tärkeänä nyt, kun taloudellinen 

ja sosiaalinen eriarvoisuus kasvaa, mikä 

heikentää sosiaalisia oikeuksia ja haittaa 

erityisesti perusoikeuksien ja 

kansalaisvapauksien harjoittamista ja 

käytännön toteutumista; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/2 

Tarkistus  2 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0350/2014 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

EU:n sisäisen turvallisuuden strategian uudistaminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. korostaa, että erityistä huomiota on 

kiinnitettävä rikoksen uhrien tukemiseen ja 

suojelemiseen EU:n laajuisesti; 

D. korostaa, että erityistä huomiota on 

kiinnitettävä rikoksen uhrien ja etenkin 

järjestäytyneen rikollisuuden ja 

ihmiskaupan uhrien tukemiseen ja 

suojelemiseen EU:n laajuisesti; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/3 

Tarkistus  3 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0350/2014 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

EU:n sisäisen turvallisuuden strategian uudistaminen 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. pitää myönteisenä seuraavat neljä vuotta 

kattavan sisäisen turvallisuuden uuden 

strategian valmistelua; toteaa, että 

voimassa olevan sisäisen turvallisuuden 

strategian käyttöön ottamisen jälkeen on 

ilmennyt uusia turvallisuusuhkia ja jotkut 

uhkatekijät edellyttävät uudenlaisia 

toimenpiteitä; muistuttaa myös, että 

Lissabonin sopimuksen voimaantulon 

myötä Euroopan unionin perusoikeuskirja 

sisällytettiin unionin lainsäädäntöön; pitää 

sen vuoksi tarpeellisena arvioida nykyistä 

sisäisen turvallisuuden strategiaa 

perinpohjaisesti uudelleen ja saattaa se ajan 

tasalle parannusten kera; 

1. panee merkille seuraavat neljä vuotta 

kattavan sisäisen turvallisuuden uuden 

strategian valmistelun; toteaa, että 

voimassa olevan sisäisen turvallisuuden 

strategian käyttöön ottamisen jälkeen on 

ilmennyt uusia turvallisuusuhkia ja jotkut 

uhkatekijät edellyttävät uudenlaisia 

toimenpiteitä; muistuttaa myös, että 

Lissabonin sopimuksen voimaantulon 

myötä Euroopan unionin perusoikeuskirja 

sisällytettiin unionin lainsäädäntöön; pitää 

sen vuoksi tarpeellisena arvioida nykyistä 

sisäisen turvallisuuden strategiaa 

perinpohjaisesti uudelleen ja saattaa se ajan 

tasalle parannusten kera riippumattomasti, 

avoimesti ja selontekovelvollisuutta 

noudattaen; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/4 

Tarkistus  4 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0350/2014 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

EU:n sisäisen turvallisuuden strategian uudistaminen 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. katsoo, että tehokkaan sisäisen 

turvallisuuden strategian edellytyksenä on 

reagointia vaativien turvallisuusuhkien 

perinpohjainen analysointi, joka Europolin 

on tehtävä tiiviissä yhteistyössä muiden 

asiaankuuluvien unionin elinten sekä 

jäsenvaltioiden kanssa; 

2. katsoo, että tehokkaan sisäisen 

turvallisuuden strategian edellytyksenä on 

asiaankuuluvien unionin elinten sekä 

jäsenvaltioiden reagointia vaativien 

turvallisuusuhkien perinpohjainen 

analysointi, johon myös kansalaisjärjestöt 

ja kansalaisyhteiskunnan järjestöt otetaan 

mukaan; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/5 

Tarkistus  5 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0350/2014 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

EU:n sisäisen turvallisuuden strategian uudistaminen 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  2 a. on edelleen huolissaan siitä, että 

turvallisuustilanteesta ei ole tehty 

kattavaa ja täydellistä analyysia EU:n 

tasolla; toteaakin jälleen, että nykyisen 

turvallisuustilanteen esittäminen perustuu 

pääasiassa subjektiivisiin näkemyksiin ja 

tiettyjen turvallisuusuhkien arviointiin 

ilman, että tilannetta analysoitaisiin 

kunnolla kaikilta osin ja arviointi 

perustuisi konkreettisiin ja tarkkoihin 

tosiseikkoihin; katsoo, että 

turvallisuuspolitiikkaan olisi kuuluttava 

myös yksityiskohtaisia ennaltaehkäiseviä 

toimia, jotta se olisi todella tehokasta; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/6 

Tarkistus  6 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0350/2014 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

EU:n sisäisen turvallisuuden strategian uudistaminen 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. panee huolestuneena merkille, että 

konfliktialueille lähtee entistä enemmän 

terroristijärjestöihin pyrkiviä unionin 

kansalaisia, jotka tämän jälkeen palaavat 

EU:n alueelle, mikä aiheuttaa 

uudenlaisia uhkia EU:n sisäiselle 

turvallisuudelle; pyrkii puuttumaan tähän 

huolestuttavaan suuntaukseen 

monialaisella toimintatavalla, muun 

muassa i) puuttumalla kokonaisvaltaisesti 

ongelman taustalla oleviin syihin, kuten 

radikalisoitumiseen, 

suvaitsemattomuuteen ja syrjintään, 

edistämällä poliittista ja uskonnollista 

suvaitsevaisuutta, lisäämällä sosiaalista 

yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta ja 

helpottamalla uudelleensopeutumista 

yhteiskuntaan ii) analysoimalla ja 

ryhtymällä vastatoimiin torjuakseen 

yllyttämistä terroritekoihin, joiden 

taustalla on radikalisoituminen ja 

terroristijärjestöihin liittymiseen tähtäävät 

lähdöt iii) ehkäisemällä ja estämällä 

värväytymistä ja osallistumista 

konflikteihin, myös vierastaistelijoiden 

konfliktialueille suuntautuvia matkoja, 

asianmukaista lainsäädäntökehystä 

noudattaen iv) lakkauttamalla 

terroristijärjestöille ja niihin pyrkiville 

suunnatun taloudellisen tuen ja v) 

huolehtimalla tarvittaessa syytteeseen 

5. katsoo, että EU voi edistää uskottavasti 

ihmisoikeuksia EU:ssa ja sen 

ulkopuolella vain, jos niin sanottua 

terrorismin torjuntaa toteutetaan osana 

moniulotteista toimintatapaa, joka kattaa 

muun muassa syrjinnän vastaiset toimet, 

mahdollisuudet poliittiseen ja 

yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja 

eriarvoisuuden torjunnan ja jossa 

kunnioitetaan täysin perusoikeuksia ja 

kansalaisvapauksia; katsoo, että tällaisen 

strategian olisi kuuluttava demokraattisen 

ja selontekovelvollisuuden sisältävän 

valvonnan piiriin sekä EU:n että 

kansallisella tasolla ja siinä olisi 

osoitettava selkeästi, että tarpeellisuuden, 

terrorismin torjunnassa käytettävien 

keinojen ja välineiden oikeasuhteisuuden 

ja syyttömyysolettaman periaatteita 

kunnioitetaan ja että oikeussuojakeinot 

ovat asianmukaisesti käytettävissä; 
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asettamisesta; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/7 

Tarkistus  7 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0350/2014 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

EU:n sisäisen turvallisuuden strategian uudistaminen 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. huomauttaa, että turvallisuusuhat ovat 

muuttuneet entistä monimuotoisemmiksi, 

kansainvälisemmiksi, moninaisemmiksi ja 

epäsuhtaisemmiksi, minkä vuoksi on 

tehtävä yhteistyötä rajojen ylitse ja 

virastojen kesken; kehottaa jäsenvaltioita 

tekemään tehokkaampaa operatiivista 

yhteistyötä hyödyntämällä enemmän 

nykyisiä arvokkaita välineitä, kuten 

yhteisiä tutkintaryhmiä, ja vaihtamalla 

nopeammin ja tehokkaammin asiaa 

koskevia tietoja soveltaen asianmukaisia 

tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa 

koskevia suojatoimia; korostaa tässä 

yhteydessä, että ehdotetun 

tietosuojadirektiivin hyväksyminen on 

erittäin tärkeää, sillä sen avulla voidaan 

laatia kattava lainsäädäntökehys 

lainvalvonnan alan tietojen vaihtoon; 

toteaa, että tarvitaan lisää luottamuksen 

rakentamiseen tähtääviä toimia, joiden 

avulla voidaan edistää jäsenvaltioiden 

operatiivista yhteistyötä; kannattaa siksi 

kansallisille toimijoille suunnattujen 

eurooppalaisten koulutus- ja vaihto-

ohjelmien vahvistamista, sillä niiden 

avulla voidaan edistää entistä paremmin 

eurooppalaista lainvalvontakulttuuria; 

6. huomauttaa, että turvallisuusuhat ovat 

muuttuneet entistä monimuotoisemmiksi, 

kansainvälisemmiksi, moninaisemmiksi ja 

epäsuhtaisemmiksi, minkä vuoksi on 

tehtävä yhteistyötä rajojen ylitse ja 

virastojen kesken; kehottaa jäsenvaltioita 

tekemään tehokkaampaa operatiivista 

yhteistyötä hyödyntämällä enemmän 

nykyisiä arvokkaita välineitä, kuten 

yhteisiä tutkintaryhmiä, ja vaihtamalla 

nopeammin ja tehokkaammin asiaa 

koskevia tietoja noudattaen 

täysimääräisesti tietosuojaa ja 

yksityisyyden suojaa koskevia suojatoimia; 

korostaa tässä yhteydessä, että ehdotetun 

tietosuojadirektiivin hyväksyminen on 

erittäin tärkeää, sillä sen avulla voidaan 

laatia kattava lainsäädäntökehys 

lainvalvonnan alan tietojen vaihtoon; 

toteaa, että tarvitaan lisää luottamuksen 

rakentamiseen tähtääviä toimia, joiden 

avulla voidaan edistää jäsenvaltioiden 

operatiivista yhteistyötä; kannattaa siksi 

kansallisille toimijoille suunnattujen 

eurooppalaisten koulutus- ja vaihto-

ohjelmien vahvistamista; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/8 

Tarkistus  8 

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

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0350/2014 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

EU:n sisäisen turvallisuuden strategian uudistaminen 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. korostaa, että sisäiseen ja ulkoiseen 

turvallisuuteen liittyvien näkökohtien on 

oltava keskenään johdonmukaisia; 

katsoo, että yhteisen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan ja oikeus- ja 

sisäasioiden välineiden, myös 

tietojenvaihdon ja kolmansien maiden 

kanssa tehtävän oikeudellisen yhteistyön 

ja poliisiyhteistyön, keskinäiset synergiat 

olisi maksimoitava, erityisesti 

hyödyntämällä keskinäistä oikeusapua 

koskevia sopimuksia, siten, että 

noudatetaan kaikilta osin SEU-

sopimuksen 2, 3 ja 6 artiklassa määrättyjä 

periaatteita; korostaa tässä yhteydessä, että 

kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden, 

myös EU:n terrorismintorjunnan 

koordinaattorin ja EU:n ihmiskaupan 

torjunnan koordinaattorin, olisi tehtävä 

tiivistä yhteistyötä sisäisten ja ulkoisten 

näkökulmien yhdistämisessä; 

11. korostaa, että sisäisen turvallisuuden 

strategian määrittelyssä ja toteuttamisessa 

olisi otettava huomioon 

turvallisuuspolitiikan sisäisen ja ulkoisen 

ulottuvuuden vuorovaikutus ja että 

oikeus- ja sisäasioiden alalla toimivien 

unionin toimielinten on hoidettava näihin 

kahteen ulottuvuuteen liittyvät tehtävänsä 

siten, että ne noudattavat kaikilta osin 

EU:n oikeuden (erityisesti SEU-

sopimuksen 2, 3, 6 ja 21 artiklan) ja 

perusoikeuskirjan arvoja ja periaatteita; 

vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 

noudattamaan sisäisessä ja ulkoisessa 

politiikassaan velvoitettaan kunnioittaa ja 

edistää perusoikeuksia ja -vapauksia sekä 

arvoja ja demokratian periaatteita, jotka 

sisältyvät EU:n sopimuksiin ja 

kansainvälisiin sopimuksiin, jotka ne ovat 

allekirjoittaneet ja ratifioineet; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/9 

Tarkistus  9 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0350/2014 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

EU:n sisäisen turvallisuuden strategian uudistaminen 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. painottaa, että on huolehdittava 

asianmukaisesta rahoituksesta, jotta 

sisäisen turvallisuuden uudessa 

strategiassa vahvistetut toimet voidaan 

panna asianmukaisesti täytäntöön, ja 

varmistettava, että EU:n virastoilla, kuten 

Europolilla ja Eurojustilla, on riittävät 

välineet ja henkilöstö niille määrättyjen 

tehtävien täyttämiseksi; toteaa tässä 

yhteydessä, että tutkimuksella ja 

innovoinnilla voi olla tärkeä merkitys 

terrorismin sekä vakavan ja 

järjestäytyneen rikollisuuden 

torjumisessa; 

12. toteaa, että eri tieteenalojen 

tutkimuksella voi olla tärkeä merkitys 

kehitettäessä välineitä, joilla voidaan 

torjua paremmin terrorismia, vakavaa ja 

järjestäytynyttä rikollisuutta sekä 

ihmiskauppaa; 

Or. en 

 

 


