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Muudatusettepanek  1 

Isabella Adinolfi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

kultuurimälestiste hävitamise kohta ISISe/Da’eshi poolt 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus D 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et selline kultuuri- ja 
ajaloomälestiste ja -objektide hävitamine ei 

ole uus nähtus ega piirdu üksnes Iraagi ja 
Süüriaga; arvestades, et UNESCO sõnul on 

kultuuripärand kogukondade, rühmade ja 

üksikisikute kultuurilise identiteedi ning 

sotsiaalse ühtekuuluvuse oluline osa ning 

selle tahtlik hävitamine võib kahjustada 

inimväärikust ja rikkuda inimõigusi; 
rõhutab, et UNESCO jt väitel kasutatakse 

Iraagis ja Süürias asuvate kultuuri- ja 

usumälestiste ja -objektide ISISe/Da’eshi 

poolsest rüüstamisest ja nende esemete 

salakaubaveost saadud tulu ISISe/Da’eshi 

terroristliku tegevuse rahastamiseks, mis 

tähendab, et kunsti- ja kultuuriväärtustest 

saavad „sõjapidamisvahendid”; 

D. arvestades, et selline kultuuri- ja 
ajaloomälestiste ja -objektide hävitamine ei 

ole uus nähtus, ei piirdu üksnes Iraagi ja 
Süüriaga ega ole seotud ainult 
ISISe/Da’eshiga; arvestades, et UNESCO 

sõnul on kultuuripärand kogukondade, 

rühmade ja üksikisikute kultuurilise 

identiteedi ning sotsiaalse ühtekuuluvuse 

oluline osa ning selle tahtlik hävitamine 

võib kahjustada inimväärikust ja rikkuda 

inimõigusi; arvestades, et UNESCO jt 

väitel kasutatakse Iraagis ja Süürias 

asuvate kultuuri- ja usumälestiste ja -

objektide ISISe/Da’eshi poolsest 

rüüstamisest ja nende esemete 

salakaubaveost saadud tulu ISISe/Da’eshi 

terroristliku tegevuse rahastamiseks, mis 

tähendab, et kunsti- ja kultuuriväärtustest 

saavad „sõjapidamisvahendid”; 
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Muudatusettepanek  2 

Isabella Adinolfi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

kultuurimälestiste hävitamise kohta ISISe/Da'eshi poolt 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus G a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 G a. arvestades, et kuigi nõukogu on vastu 
võtnud kaks määrust (määruse (EÜ) nr 
1210/2003 Iraagi kohta ning määruse 
(EL) nr 1332/2013 Süüria kohta), milles 
keelustatakse kultuuriväärtuste import 
nendest kahest riigist, on suur hulk 
Süüria ja Iraagi kultuuriväärtustest 
varastatud ja neid veetakse kõigele 
vaatamata ebaseaduslikult Euroopasse; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  3 

Isabella Adinolfi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

kultuurimälestiste hävitamise kohta ISISe/Da'eshi poolt 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus F a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 F a. arvestades, et ISIS/Da'esh on viinud 
läbi ebaseaduslikke väljakaevamisi 
okupeeritud aladel ning kultuuriväärtusi, 
millest mõned pärinevad maailmapärandi 
nimekirja kantud kohtadest, veetakse 
ebaseaduslikult Euroopasse, kuna 
ISISt/Da'eshi abistavad organiseeritud 
kuritegevuse võrgustikud, kelle kaudu 
neid kunstiobjekte ebaseaduslikult üle 
piiri toimetatakse, et paisata need nende 
ebaseaduslikku päritolu varjates Euroopa 
eri turgudele; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  4 

Isabella Adinolfi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

kultuurimälestiste hävitamise kohta ISISe/Da'eshi poolt 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus N a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 N a. arvestades, et kahjustada saanud 
kultuuripärandi asjakohane 
restaureerimine ja veel puutumata 
kultuuripärandi kaitse on asjaomaste 
kogukondade sotsiaalse sidususe, tulevase 
taastumise ja omavahelise leppimise 
seisukohast üliolulised strateegilised 
tegurid; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  5 

Isabella Adinolfi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

kultuurimälestiste hävitamise kohta ISISe/Da'eshi poolt 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 5 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. tuletab meelde, et alates Süüria 
kodusõja algusest on Süüria 
ametivõimud, Vaba Süüria Armee ja kõik 
ülejäänud konflikti osapooled 
kultuuriväärtusi otseselt hävitanud ning 
sellest annab tunnistust UNOSATi 
aruanne Süüria kultuurimälestistele 
tekitatud kahju kohta, milles on 
dokumenteeritud kultuurimälestiste 
jätkuv ulatuslik hävitamine ja 
kahjustamine; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  6 

Isabella Adinolfi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

kultuurimälestiste hävitamise kohta ISISe/Da'eshi poolt 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 15 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 15 a. ergutab viima läbi õiglasi 
kriminaaluurimisi ja tegema õigusalast 
koostööd, et tuvastada kõik rühmitised, 
kes vastutavad niisuguste 
kultuuriväärtustega ebaseadusliku 
kauplemise ning niisuguse 
kultuuripärandi kahjustamise või 
hävitamise eest, mis kuulub kõikidele 
Süüria, Iraagi ning laiemalt Lähis-Ida ja 
Põhja-Aafrika piirkondade inimestele; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  7 

Isabella Adinolfi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

kultuurimälestiste hävitamise kohta ISISe/Da'eshi poolt 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 15 b (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 15 b. rõhutab, et kiiresti on vaja 
tugevdada algatusi, mille eesmärk on 
lõhkuda relvatarnekanalid, tuvastada ja 
lõigata ära kõik rahastamisallikad ning 
vältida internetipropaganda kuritegelikku 
kasutamist terroriorganisatsioonide, sh 
ISISe/Da'eshi toetuseks; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  8 

Isabella Adinolfi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

kultuurimälestiste hävitamise kohta ISISe/Da'eshi poolt 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 18 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 18 a. rõhutab, kui oluline on järgida 
ISISe/Da'eshi mõjusfääris või ohus 
olevate piirkondade olukorra 
stabiliseerimispüüetes täielikult 
rahvusvahelist õigust, inimõigusi ning 
õigusriigi põhimõtteid; on veendunud, et 
jõu kasutamine ei paku lahendust 
terrorismiohule; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  9 

Isabella Adinolfi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

kultuurimälestiste hävitamise kohta ISISe/Da'eshi poolt 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 18 b (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 18 b. on kindlalt veendunud, et kaasavad 
ja kogukonnakesksed poliitilised 
lahendused, mille sihiks on vaesuse ja 
sotsiaalse ebavõrdsuse kaotamine, kõigi 
jaoks juurdepääsetav haridus ning 
vastastikuse mõistmise hõlbustamine, on 
äärmiselt olulised selleks, et suuta tagada 
mis tahes Euroopa või rahvusvahelise 
strateegia abil asjaomastes piirkondades 
püsiv rahu ja stabiilsus, säilitades 
seejuures asjaomaste ühiskondade 
mitmerahvuselise, mitmeusulise ja 
mitmeusundilise olemuse;  

Or. en 

 

 

 

 


