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Muudatusettepanek  5 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Terrorismivastased meetmed 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Taane 11 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  – võttes arvesse 25. juunil 2012. aastal 
vastu võetud ELi inimõiguste ja 
demokraatia strateegilist raamistikku ja 
tegevuskava, 

Or. en 
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10.2.2015  B8-0122/2015 }  

 B8-0125/2015 }  

 B8-0126/2015 }  

 B8-0127/2015 }  
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Muudatusettepanek  6 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Terrorismivastased meetmed 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus C a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  C a. arvestades, et pärast 2001. aasta 11. 
septembri terrorirünnakut on EL 
kasutusele võtnud 239 terrorismivastast 
meedet: 26 tegevuskava ja 
strateegiadokumenti, 25 määrust, 15 
direktiivi, 11 raamotsust, 25 otsust, 1 
ühismeetme, 3 ühist seisukohta, 4 
resolutsiooni, 111 nõukogu järeldust ja 8 
rahvusvahelist lepet1; 

______________ 
1 Vt http://secile.eu/catalogue-eu-counter-terrorism-

measures/ 

 

Or. en 



 

AM\1049793ET.doc PE547.526v01-00 } 

 PE547.530v01-00 } 

 PE547.531v01-00 } 

 PE547.532v01-00 } 

 PE547.537v01-00 } RC1 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

10.2.2015  B8-0122/2015 }  

 B8-0125/2015 }  

 B8-0126/2015 }  

 B8-0127/2015 }  

 B8-0132/2015 } RC1/Am. 7 

Muudatusettepanek  7 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Terrorismivastased meetmed 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus F a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  F a. arvestades tungivat vajadust anda 
profileerimise mõistele ühtne, asjaomastel 
põhiõigustel ja andmekaitsenõuetel 
põhinev õiguslik määratlus, et vähendada 
ebaselgust küsimuses, millised tegevused 
on keelatud ja millised mitte; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  8 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Terrorismivastased meetmed 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 6 a (uus)  

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  6 a. hoiatab, et kui vaesuse ja töötuse tõttu 
puuduvad väljavaated ühiskonnaelus 
täielikuks osalemiseks, võib see tekitada 
üksikisikutes võimetuse tunde ja viia nad 
koguni nii kaugele, et nende käitumine 
muutub destruktiivseks ja äärmuslikuks 
ning pöördub ühiskonna kui sellise vastu; 
kutsub liikmesriike üles suurendama 
pingutusi, et vähendada vaesust, pakkuda 
töövõimalusi ning anda inimestele 
enesekindlust ja austada nende 
isikuõigusi;  

Or. en 
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Muudatusettepanek  9 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Terrorismivastased meetmed 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 11 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

11. kutsub liikmesriike üles optimaalselt 

ära kasutama selliseid olemasolevaid 

Euroopa tasandi platvorme, andmebaase ja 

hoiatussüsteeme nagu Schengeni 

infosüsteem (SIS) ja reisijaid käsitleva 

eelteabe süsteemid (APIS);  

11. kutsub liikmesriike üles optimaalselt 

ära kasutama selliseid olemasolevaid 

Euroopa tasandi platvorme, andmebaase ja 

hoiatussüsteeme nagu Schengeni 

infosüsteem (SIS) ja reisijaid käsitleva 

eelteabe süsteemid (APIS), nii et 
õiguskaitseasutustel oleks õigus 
kontrollida kahtlusaluste või isegi 
kahtlusaluste rühmade telefoni- ja 
reisijaandmeid, kui neid isikuid 
seostatakse konkreetse ohuga; 
õiguskaitseasutused peavad seadma 
prioriteediks nende võimaluste kasutamise 
ja süvendama koostööd, muu hulgas 
ühiste uurimisrühmade loomise abil ning 
selliste ELi ametite toel nagu Europol, 
Eurojust ja CEPOL;  

Or. en 
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Muudatusettepanek  10 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Terrorismivastased meetmed 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 20 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  20 a. kutsub komisjoni üles ELi 
broneeringuinfot käsitlevat ettepanekut 
ametlikult läbi vaatama, võttes arvesse 
Euroopa Kohtu poolt andmete säilitamise 
direktiivi käsitlevas kohtuotsuses 
määratud kriteeriume; teeb oma 
õigusteenistusele ülesandeks korraldada 
samasugune läbivaatamine kuue nädala 
jooksul pärast käesoleva resolutsiooni 
vastuvõtmist; rõhutab, et ELi 
broneeringuinfot käsitlevas ettepanekus 
viidatud üldist jälgimisprogrammi1 ei saa 
vastu võtta enne, kui Euroopa Kohus on 
esitanud arvamuse ELi ja Kanada vahel 
sõlmitava broneeringuinfo edastamist ja 
selle kasutamist käsitleva lepingu kohta, 
mida parlament taotles 2014. aasta 
novembris 2; 

____________ 
1 SJ-0890/14, punktid 63 ja 64.  
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA (2014)005 (25. 
november 2014). 

Or. en 



 

AM\1049793ET.doc PE547.526v01-00 } 

 PE547.530v01-00 } 

 PE547.531v01-00 } 

 PE547.532v01-00 } 

 PE547.537v01-00 } RC1 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

10.2.2015  B8-0122/2015 }  

 B8-0125/2015 }  

 B8-0126/2015 }  

 B8-0127/2015 }  

 B8-0132/2015 } RC1/Am. 11 

Muudatusettepanek  11 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Terrorismivastased meetmed 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 18 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  18 a. kordab oma üleskutset edendada 
üldiselt krüpteeritud teabevahetust, 
sealhulgas e-kirjad ja lühisõnumid1; 
toonitab, et krüpteerimise keelamine 
kahjustaks kommunikatsiooni-, 
kommerts- ja finantsvõrgustike ning 
valitsuse ja elutähtsate taristusüsteemide 
kaudu edastatavate isiklike andmete 
kaitsmist, avades võimaluse neid 
kuritegelikul vm eesmärgil pealt kuulata; 

____________ 
1 Resolutsioon USA Riikliku Julgeolekuagentuuri 
jälgimisprogrammi ja ELi liikmesriikide 
jälgimisasutuste ning nende mõju kohta ELi 
kodanike põhiõigustele ja Atlandi-ülesele 
koostööle justiits- ja siseküsimustes. Vastuvõetud 
tekstid, P7_TA(2014)0230, punkt 107. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  12 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Terrorismivastased meetmed 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 7 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  7 a. kordab, et meie 
kriminaalõigussüsteemi eesmärk peaks 
olema inimeste rehabiliteerimine, nii et 
nad ühiskonda naastes seda enam ei 
ohustaks; kutsub liikmesriike üles 
investeerima sellel eesmärgil vajalikesse 
inimressurssidesse; väljendab toetust 
deradikaliseerimisalgatustele, nagu on 
kasutusele võetud Taani linnas Århusis; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  13 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Terrorismivastased meetmed 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 21 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

21. soovitab tungivalt tõhustada 

teabevahetust liikmesriikide 

õiguskaitseasutuste ja ELi ametite vahel; 

rõhutab lisaks vajadust parandada, 

tihendada ja kiirendada ülemaailmset 

õiguskaitsealase teabe vahetamist; nõuab 

tulemuslikumat liikmesriikide ja 

kolmandate riikide vahelist 

operatiivkoostööd, mille raames 

kasutatakse suuremal määral selliseid 

väärtuslikke olemasolevaid vahendeid nagu 

ühised uurimisrühmad, terrorismi 

rahastamise jälgimise programm ja 

broneeringuinfo lepingud ning jagatakse 

kiiremini ja tõhusamalt asjakohaseid 

andmeid ja teavet, kohaldades 

nõuetekohast andmekaitset ja eraelu 

puutumatuse kaitsemeetmeid; 

21. soovitab tungivalt tõhustada 

teabevahetust liikmesriikide 

õiguskaitseasutuste ja ELi ametite vahel; 

rõhutab lisaks vajadust parandada, 

tihendada ja kiirendada ülemaailmset 

õiguskaitsealase teabe vahetamist; nõuab 

tulemuslikumat liikmesriikide ja 

kolmandate riikide vahelist 

operatiivkoostööd, mille raames 

kasutatakse suuremal määral selliseid 

väärtuslikke olemasolevaid vahendeid nagu 

ühised uurimisrühmad, terrorismi 

rahastamise jälgimise programm ja 

broneeringuinfo lepingud ning jagatakse 

kiiremini ja tõhusamalt asjakohaseid 

andmeid ja teavet, kohaldades 

nõuetekohast andmekaitset ja eraelu 

puutumatuse kaitsemeetmeid; nõuab, et 
kogutud isikuandmete puhul piirdutaks 
kindlakstehtud kahtlusaluste ja 
kindlakstehtud riskiteguriga lendudega; 

Or. en 
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