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Muudatusettepanek  1 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Terrorismivastased meetmed 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus D a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 D a. arvestades, et ulatuslik pikaajaline 

terrorismivastane strateegia peaks 

hõlmama meetmeid, mille eesmärk on 

tugevdada sotsiaalset kaasamist, mõista 

hukka kõik vägivalda või viha õhutavad 

teod ja nende eest karistada, töötada välja 

ja rakendada meetmeid, mille eesmärk on 

radikaliseerumise ennetamine ja sellega 

võitlemine, tugevdada piiriülest õigusalast 

ja politseikoostööd ning leida 

profileerimise mõistele ühtne, asjaomastel 

põhiõigustel ja andmekaitsenõuetel 

põhinev õiguslik määratlus; 
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Muudatusettepanek  2 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Terrorismivastased meetmed 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 19 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

19. märgib murega, et 

terroriorganisatsioonid kasutavad 

suhtlemiseks, rünnakute kavandamiseks ja 

propaganda levitamiseks üha rohkem 

internetti ja 

kommunikatsioonitehnoloogiat; palub 

interneti- ja sotsiaalmeediaettevõtetel selle 

probleemi vastu võitlemiseks teha 

koostööd valitsuste ja 

õiguskaitseasutustega ning 

kodanikuühiskonnaga, tagades samas, et 

alati järgitaks sõnavabaduse ja eraelu 

puutumatuse üldpõhimõtteid; rõhutab, et 

meetmed, millega terrorismivastase 

võitluse eesmärgil piiratakse internetis 

andmete kasutamist ja levitamist, peavad 

olema vajalikud ja proportsionaalsed; 

19. märgib murega, et 

terroriorganisatsioonid kasutavad 

suhtlemiseks, rünnakute kavandamiseks ja 

propaganda levitamiseks üha rohkem 

internetti ja 

kommunikatsioonitehnoloogiat; palub 

interneti- ja sotsiaalmeediaettevõtetel selle 

probleemi vastu võitlemiseks teha 

koostööd valitsuste ja 

õiguskaitseasutustega ning 

kodanikuühiskonnaga, tagades samas, et 

alati järgitaks sõnavabaduse ja eraelu 

puutumatuse üldpõhimõtteid; rõhutab, et 

meetmed, millega terrorismivastase 

võitluse eesmärgil piiratakse internetis 

andmete kasutamist ja levitamist, peavad 

olema vajalikud ja proportsionaalsed; 

rõhutab lisaks sellele, et kriminaalse sisu 

eemaldamine peab toimuma kohtu loa 

alusel ja mitte internetiteenuse osutajate 

eraviisilise korrakaitse raames; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  3 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Terrorismivastased meetmed 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 28 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

28. rõhutab, et ELi, selle liikmesriikide ja 

partnerriikide rahvusvahelise terrorismi 

vastase võitluse strateegia aluseks peaks 

olema õigusriigi põhimõte ja põhiõiguste 

austamine; rõhutab lisaks sellele, et liidu 

välistegevus rahvusvahelise terrorismi 

vastu võitlemisel peaks eelkõige olema 

suunatud terrorismi ennetamisele, selle 

vastu võitlemisele ja selle eest vastutusele 

võtmisele; 

28. rõhutab, et ELi, selle liikmesriikide ja 

partnerriikide rahvusvahelise terrorismi 

vastase võitluse strateegia aluseks peaks 

olema õigusriigi põhimõte ja põhiõiguste 

austamine; kutsub liikmesriike üles 

lõpetama konfliktide õhutamise kõigile 

pooltele relvi müües; rõhutab lisaks 

sellele, et liidu välistegevus rahvusvahelise 

terrorismi vastu võitlemisel peaks eelkõige 

olema suunatud terrorismi ennetamisele, 

selle vastu võitlemisele ja selle eest 

vastutusele võtmisele; 

Or. en 

 

 


