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Tarkistus 1
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan -1 viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1. ottaa huomioon YK:n 
ihmisoikeusneuvoston erityisraportoijan 
kertomuksen ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien edistämisestä ja 
suojelusta terrorismin torjunnassa 
(A/71/384 16 -15794 2/25),

Or. fr

Tarkistus 2
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan -1 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1 a. ottaa huomioon 5. kesäkuuta 2015 
julkistetun Euroopan neuvoston 
ihmisoikeusvaltuutetun 
keskusteluasiakirjan, jossa tarkastellaan 
kansallisten turvallisuuspalvelujen 
demokraattista ja tehokasta valvontaa,

Or. fr

Tarkistus 3
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Doru-Claudian 
Frunzulică, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 
2005/671/YOS muuttamisesta 
15. maaliskuuta 2017 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2017/541,

Or. en

Tarkistus 4
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan ja erityisesti 6, 7, 8, 10, 
11, 12, 21, 48, 49, 50 ja 52 artiklan,

Or. fr

Tarkistus 5
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Doru-Claudian 
Frunzulică, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 
vankilajärjestelmistä ja -oloista 
5. lokakuuta 2017 antamansa 
päätöslauselman (2015/2062(INI)),

Or. en
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Tarkistus 6
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Doru-Claudian 
Frunzulică, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon tiedotusvälineiden 
moniarvoisuudesta ja vapaudesta 
Euroopan unionissa 3. toukokuuta 2018 
antamansa päätöslauselman 
(2017/2209(INI)),

Or. en

Tarkistus 7
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Péter 
Niedermüller, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 d viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon perusoikeuksien 
tilanteesta Euroopan unionissa (2016) 
1. maaliskuuta 2018 antamansa 
päätöslauselman (2017/2125(INI)),

Or. en

Tarkistus 8
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Doru-Claudian
Frunzulică, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 e viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon rikoksen uhrien 
oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista 
vähimmäisvaatimuksista annetun 
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direktiivin 2012/29/EU täytäntöönpanosta 
30. toukokuuta 2018 antamansa 
päätöslauselman (2016/2328(INI)),

Or. en

Tarkistus 9
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Doru-Claudian 
Frunzulică, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 f viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon radikalisoitumisen 
ja terroristijärjestöjen harjoittaman 
unionin kansalaisten värväyksen 
ennaltaehkäisemisestä 25. marraskuuta 
2015 antamansa päätöslauselman 
(2015/2063(INI)),

Or. en

Tarkistus 10
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Doru-Claudian 
Frunzulică, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 g viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
alueiden komitean lausunnon 
”Radikalisoitumisen ja väkivaltaisen 
ääriliikehdinnän torjunta: paikallis- ja 
aluetason ennaltaehkäisymekanismit”,

Or. en

Tarkistus 11
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Péter 
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Niedermüller, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 h viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon terrorismin 
ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan 
neuvoston yleissopimuksen,

Or. en

Tarkistus 12
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Péter 
Niedermüller, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 i viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
neuvoston radikalisoitumista ja 
väkivaltaisia ääriliikkeitä koskevan 
käsikirjan vankiloita ja 
rikosseuraamuslaitoksia varten,

Or. en

Tarkistus 13
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Péter 
Niedermüller, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 j viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksen ”Terrorismiin 
johtavan radikalisoitumisen torjunta: 
komissio vastasi jäsenvaltioiden 
tarpeisiin, mutta koordinoinnissa ja 
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arvioinnissa ilmeni puutteita”,

Or. en

Tarkistus 14
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Péter 
Niedermüller, Birgit Sippel, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Demetris 
Papadakis

Päätöslauselmaesitys
-1 alaotsikko (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1. Perusoikeudet

Or. en

Tarkistus 15
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Péter 
Niedermüller, Birgit Sippel, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Demetris 
Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan -A kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-A. toteaa, että tehokkaat terrorismin 
vastaiset toimet ja ihmisoikeuksien 
suojelu eivät ole ristiriitaisia, vaan 
toisiaan täydentäviä ja tukevia tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 16
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Elena Valenciano, Doru-Claudian 
Frunzulică, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan -A a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-A a. toteaa, että unioni perustuu 
ihmisarvon, vapauden, 
yhdenvertaisuuden ja yhteisvastuun 
arvoihin, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittamiseen sekä 
kansanvallan ja oikeusvaltion 
periaatteille; katsoo, että terroriteot ovat 
yksi vakavimpia näiden 
yleismaailmallisten arvojen ja vapauksien 
vastaisia tekoja;

Or. en

Tarkistus 17
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie 
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan -A b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-A b. katsoo, että EU:n olisi toteutettava 
kaikki mahdolliset toimet taatakseen 
terroristien vaaraan saattamien 
kansalaistensa hyvinvointi; ottaa 
huomioon, että perusoikeuskirjan 
6 artiklassa taataan sekä oikeus 
vapauteen että oikeus turvallisuuteen, 
jotka täydentävät toisiaan, joten aina, kun 
toimenpiteitä toteutetaan terrorismin 
torjumiseksi, oikeus vapauteen on 
turvattava kaikissa tapauksissa; toteaa, 
että EU:n perusoikeuskirjan 10 artiklassa 
taataan jokaiselle oikeus ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapauteen;

Or. en

Tarkistus 18
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie 
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan -A c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-A c ottaa huomioon, että EU:n 
perusoikeuskirjassa kielletään 
kaikenlainen syrjintä, joka perustuu 
sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai 
etniseen taikka yhteiskunnalliseen 
alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, 
kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, 
poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, 
kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, 
varallisuuteen, syntyperään, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen tai muuhun sellaiseen 
seikkaan; ottaa huomioon, että 
perusoikeuskirjassa tunnustetaan myös 
vammaisten oikeus päästä osallisiksi 
toimenpiteistä, joilla edistetään heidän 
itsenäistä elämäänsä, yhteiskunnallista ja 
ammatillista sopeutumistaan sekä 
osallistumistaan yhteiskuntaelämään; 
toteaa, että vammaisten oikeuksia EU:ssa 
suojataan myös vammaisten henkilöiden 
oikeuksista tehdyssä YK:n 
yleissopimuksessa;

Or. en

Tarkistus 19
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että yhden 
jäsenvaltion turvallisuus vaikuttaa 
kaikkien jäsenvaltioiden turvallisuuteen; 
toteaa, että EU ja jäsenvaltiot ovat 
kuluneiden kahden vuoden aikana 
edistyneet terrorismin aiheuttamien uhkien 
torjunnassa;

A. ottaa huomioon, että kansalaisilla 
on oikeus turvallisuuteen, minkä vuoksi 
valtioiden on pantava täytäntöön 
politiikkaa, jonka tavoitteet on määritetty 
selkeästi ja jotka noudattavat erityisesti 
kansainvälisessä oikeudessa ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan 
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unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä määritettyjä 
suhteellisuus- ja tarpeellisuusperiaatteita; 
toteaa, että EU ja jäsenvaltiot ovat 
kuluneiden kahden vuoden aikana 
edistyneet terrorismin aiheuttamien uhkien 
torjunnassa, mutta sen yhteydessä ei pitäisi 
missään oloissa loukata kansalaisten 
oikeuksia;

Or. fr

Tarkistus 20
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että yhden 
jäsenvaltion turvallisuus vaikuttaa kaikkien 
jäsenvaltioiden turvallisuuteen; toteaa, että 
EU ja jäsenvaltiot ovat kuluneiden kahden 
vuoden aikana edistyneet terrorismin 
aiheuttamien uhkien torjunnassa;

A. ottaa huomioon, että yhden 
jäsenvaltion turvallisuus vaikuttaa kaikkien 
jäsenvaltioiden turvallisuuteen; toteaa, että 
EU ja jäsenvaltiot ovat kuluneiden kahden 
vuoden aikana edistyneet terrorismin 
aiheuttamien uhkien torjunnassa mutta 
edistystä on tapahtunut valitettavasti 
enemmänkin olosuhteiden pakosta kuin 
ennakoivalla tavalla; katsoo, että asiassa 
on noudatettava jäsenvaltioiden ja 
unionin toimielinten välistä 
yhteensovitettua lähestymistapaa, jotta 
korjataan puutteet ja vastataan pysyvään 
ja ennennäkemättömän laajaan 
haasteeseen;

Or. fr

Tarkistus 21
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että yhden 
jäsenvaltion turvallisuus vaikuttaa kaikkien 
jäsenvaltioiden turvallisuuteen; toteaa, että 
EU ja jäsenvaltiot ovat kuluneiden kahden 
vuoden aikana edistyneet terrorismin 
aiheuttamien uhkien torjunnassa;

A. ottaa huomioon, että yhden 
jäsenvaltion turvallisuus vaikuttaa kaikkien 
jäsenvaltioiden turvallisuuteen; toteaa, että 
EU ja jäsenvaltiot ovat kuluneiden kahden 
vuoden aikana edistyneet terrorismin 
aiheuttamien uhkien torjunnassa; toteaa, 
että edistys vaihtelee kuitenkin yhä 
jäsenvaltioittain ja että on vielä 
toteutettava päättäväisiä lisätoimia;

Or. fr

Tarkistus 22
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie 
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että yhden 
jäsenvaltion turvallisuus vaikuttaa kaikkien 
jäsenvaltioiden turvallisuuteen; toteaa, että 
EU ja jäsenvaltiot ovat kuluneiden kahden 
vuoden aikana edistyneet terrorismin 
aiheuttamien uhkien torjunnassa;

A. ottaa huomioon, että yhden 
jäsenvaltion turvallisuus vaikuttaa kaikkien 
jäsenvaltioiden turvallisuuteen; toteaa, että 
EU ja jäsenvaltiot ovat edistyneet 
terrorismin aiheuttamien uhkien 
torjunnassa, mikä edellyttää 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa 
nivoutuvat yhteen sisäinen ja ulkoinen 
turvallisuus sekä koordinointi 
kansallisella ja eurooppalaisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 23
Dominique Martin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että yhden 
jäsenvaltion turvallisuus vaikuttaa kaikkien 
jäsenvaltioiden turvallisuuteen; toteaa, että 
EU ja jäsenvaltiot ovat kuluneiden kahden 
vuoden aikana edistyneet terrorismin 
aiheuttamien uhkien torjunnassa;

A. ottaa huomioon, että yhden 
jäsenvaltion turvallisuus vaikuttaa kaikkien 
jäsenvaltioiden turvallisuuteen; toteaa, että 
jäsenvaltiot ovat kuluneiden kahden 
vuoden aikana edistyneet terrorismin 
aiheuttamien uhkien torjunnassa;

Or. fr

Tarkistus 24
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että 
Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvoston 
päätöslauselmassa 2178(2014) 
muistutetaan aiheellisesti ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen ensisijaisen aseman 
merkityksestä terrorismin torjunnassa ja 
että muussa tapauksessa valtiot saattavat 
edistää radikalisoitumista ja 
rankaisemattomuutta;

Or. fr

Tarkistus 25
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että SEU-
sopimuksen 4 artiklan 2 kohdan ja SEUT-
sopimuksen 73 artiklan mukaan 
kansallinen turvallisuus on yksinomaan 

B. ottaa huomioon, että SEU-
sopimuksen 4 artiklan 2 kohdan ja SEUT-
sopimuksen 73 artiklan mukaan 
kansallinen turvallisuus on yksinomaan 
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kunkin jäsenvaltion vastuulla; kunkin jäsenvaltion vastuulla; toteaa, että 
SEUT-sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan 
mukaan unionin ja jäsenvaltioiden on 
kuitenkin avustettava toisiaan 
sopimuksesta seuraavien tehtävien 
toteuttamisessa, ja yhteisen turvallisuus-
ja puolustuspolitiikan on oltava 
olennainen osa yhteistä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa;

Or. en

Tarkistus 26
Eva Joly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että SEU-
sopimuksen 4 artiklan 2 kohdan ja SEUT-
sopimuksen 73 artiklan mukaan 
kansallinen turvallisuus on yksinomaan 
kunkin jäsenvaltion vastuulla;

B. ottaa huomioon, että SEU-
sopimuksen 4 artiklan 2 kohdan ja SEUT-
sopimuksen 73 artiklan mukaan 
kansallinen turvallisuus on yksinomaan 
kunkin jäsenvaltion vastuulla; toteaa, että 
kansallinen turvallisuus on enenevässä 
määrin riippuvainen laajemmasta 
eurooppalaisesta ulottuvuudestaan; 
toteaa, että missään unionin säädöksessä 
ei määritellä kansallista turvallisuutta, 
mikä johtaa jäsenvaltioiden liian laajaan 
harkinnanvaraan;

Or. en

Tarkistus 27
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että SEU- B. ottaa huomioon, että SEU-
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sopimuksen 4 artiklan 2 kohdan ja SEUT-
sopimuksen 73 artiklan mukaan 
kansallinen turvallisuus on yksinomaan 
kunkin jäsenvaltion vastuulla;

sopimuksen 4 artiklan 2 kohdan ja SEUT-
sopimuksen 73 artiklan mukaan 
kansallinen turvallisuus on yksinomaan 
kunkin jäsenvaltion vastuulla, mutta myös 
Euroopan unionilla on merkittävä asema 
oikeusvaltion ja perusoikeuksien 
kaltaisten demokraattisten arvojen
kunnioittamisen edistämisessä;

Or. en

Tarkistus 28
Eva Joly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa kuitenkin, että SEUT-
sopimuksen 4 artiklan 2 kohdassa 
määritetään vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alue alueeksi, jolla sovelletaan 
unionin ja jäsenvaltioiden kesken jaettua 
toimivaltaa; toteaa, että EU:lla on erityinen 
toimivalta helpottaa ja kannustaa 
koordinointia ja yhteistyötä jäsenvaltioiden 
välillä;

C. toteaa kuitenkin, että SEUT-
sopimuksen 4 artiklan 2 kohdassa 
määritetään vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alue alueeksi, jolla sovelletaan 
unionin ja jäsenvaltioiden kesken jaettua 
toimivaltaa; toteaa, että EU:lla on erityinen 
toimivalta helpottaa ja kannustaa 
koordinointia ja yhteistyötä jäsenvaltioiden 
välillä; toteaa, että EU:n toimien 
valtuutuksesta määrätään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
67 artiklassa, jonka mukaan varmistetaan 
”korkea turvallisuustaso rikollisuutta 
torjuvilla toimenpiteillä”; toteaa, että 
tällaisia toimenpiteitä ja toimia olisi 
toteutettava noudattaen unionin 
perusoikeuskehystä, johon kuuluu myös 
Euroopan unionin perusoikeuskirja;

Or. en

Tarkistus 29
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa kuitenkin, että SEUT-
sopimuksen 4 artiklan 2 kohdassa 
määritetään vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alue alueeksi, jolla sovelletaan 
unionin ja jäsenvaltioiden kesken jaettua 
toimivaltaa; toteaa, että EU:lla on erityinen 
toimivalta helpottaa ja kannustaa 
koordinointia ja yhteistyötä jäsenvaltioiden 
välillä;

C. toteaa kuitenkin, että SEUT-
sopimuksen 4 artiklan 2 kohdassa 
määritetään vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alue alueeksi, jolla sovelletaan 
unionin ja jäsenvaltioiden kesken jaettua 
toimivaltaa; toteaa, että EU:lla on erityinen 
toimivalta helpottaa ja kannustaa 
koordinointia ja yhteistyötä jäsenvaltioiden 
välillä samoin kuin säädösten ja 
käytäntöjen yhdenmukaistamisessa 
jäsenvaltioiden välillä;

Or. fr

Tarkistus 30
Doru-Claudian Frunzulică, Caterina Chinnici

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltioiden ja joidenkin kolmansien 
maiden kansalliset turvallisuus- ja 
tiedusteluvirastot tekevät hyvin tehokasta 
yhteistyötä terrorisminvastaisen 
toimintaryhmän (CTG) välityksellä ja että 
ne tekevät sitä kahden- ja monenväliseltä 
pohjalta; ottaa huomioon, että EU:ssa on 
vakiinnutettu rakenteita, joilla voidaan 
kokonaisvaltaisesti tai osittain toteuttaa 
terrorismin vastaisia toimia, erityisesti 
Europolin yhteydessä toimivan Euroopan 
terrorismintorjuntakeskuksen välityksellä;

D. ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltioiden ja joidenkin kolmansien 
maiden kansalliset turvallisuus- ja 
tiedusteluvirastot tekevät hyvin tehokasta 
yhteistyötä EU:n ulkopuolisen 
epävirallisen elimen, terrorisminvastaisen 
toimintaryhmän (CTG) välityksellä ja että 
ne tekevät sitä kahden- ja monenväliseltä 
pohjalta; ottaa huomioon, että EU:ssa on 
vakiinnutettu rakenteita, joilla voidaan 
kokonaisvaltaisesti tai osittain toteuttaa 
terrorismin vastaisia toimia, erityisesti 
tiedustelu- ja turvallisuuspalvelujen 
strategisen tiedustelutiedon 
yhdyskeskuksena toimivan EU:n 
tiedusteluanalyysikeskuksen välityksellä 
ja lainvalvonta-alan EU:n tason 
tietojenvaihdon ja yhteistyön keskuksena 
terrorismin torjunnassa Europolin 
yhteydessä toimivan Euroopan 
terrorismintorjuntakeskuksen välityksellä;
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Or. en

Tarkistus 31
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltioiden ja joidenkin kolmansien 
maiden kansalliset turvallisuus- ja 
tiedusteluvirastot tekevät hyvin tehokasta
yhteistyötä terrorisminvastaisen 
toimintaryhmän (CTG) välityksellä ja että 
ne tekevät sitä kahden- ja monenväliseltä 
pohjalta; ottaa huomioon, että EU:ssa on 
vakiinnutettu rakenteita, joilla voidaan 
kokonaisvaltaisesti tai osittain toteuttaa 
terrorismin vastaisia toimia, erityisesti 
Europolin yhteydessä toimivan Euroopan 
terrorismintorjuntakeskuksen välityksellä;

D. ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltioiden ja joidenkin kolmansien 
maiden kansalliset turvallisuus- ja 
tiedusteluvirastot tekevät yhteistyötä 
terrorisminvastaisen toimintaryhmän 
(CTG) välityksellä ja että ne tekevät sitä 
kahden- ja monenväliseltä pohjalta; toteaa, 
että CTG:llä on alusta operatiivisen 
tiedon vaihtoa varten, mikä on parantanut 
tiedustelutiedon vaihdon nopeutta ja 
laatua; ottaa huomioon, että EU:ssa on 
vakiinnutettu rakenteita, joilla voidaan 
kokonaisvaltaisesti tai osittain toteuttaa 
terrorismin vastaisia toimia, erityisesti 
Europolin yhteydessä toimivan Euroopan 
terrorismintorjuntakeskuksen ja EU:n 
tiedusteluanalyysikeskuksen (EU 
INTCEN) välityksellä;

Or. en

Tarkistus 32
Helga Stevens

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltioiden ja joidenkin kolmansien 
maiden kansalliset turvallisuus- ja 
tiedusteluvirastot tekevät hyvin tehokasta 
yhteistyötä terrorisminvastaisen 

D. ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltioiden ja joidenkin kolmansien 
maiden kansalliset turvallisuus- ja 
tiedusteluvirastot tekevät hyvin tehokasta 
yhteistyötä terrorisminvastaisen 
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toimintaryhmän (CTG) välityksellä ja että 
ne tekevät sitä kahden- ja monenväliseltä 
pohjalta; ottaa huomioon, että EU:ssa on 
vakiinnutettu rakenteita, joilla voidaan 
kokonaisvaltaisesti tai osittain toteuttaa 
terrorismin vastaisia toimia, erityisesti 
Europolin yhteydessä toimivan Euroopan 
terrorismintorjuntakeskuksen välityksellä;

toimintaryhmän (CTG) välityksellä ja että 
ne tekevät sitä kahden- ja monenväliseltä 
pohjalta; ottaa huomioon, että EU:ssa on 
vakiinnutettu rakenteita, joilla voidaan 
kokonaisvaltaisesti tai osittain toteuttaa 
terrorismin vastaisia toimia, erityisesti 
Europolin yhteydessä toimivan Euroopan 
terrorismintorjuntakeskuksen ja EU:n 
tiedusteluanalyysikeskuksen (INTCEN), 
jonka kautta Euroopan poliittiset 
päättäjät saavat CTG-tiedot, välityksellä;

Or. nl

Tarkistus 33
Monika Hohlmeier, Milan Zver, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivo 
Belet, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Emil Radev, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltioiden ja joidenkin kolmansien 
maiden kansalliset turvallisuus- ja 
tiedusteluvirastot tekevät hyvin tehokasta 
yhteistyötä terrorisminvastaisen 
toimintaryhmän (CTG) välityksellä ja että 
ne tekevät sitä kahden- ja monenväliseltä 
pohjalta; ottaa huomioon, että EU:ssa on 
vakiinnutettu rakenteita, joilla voidaan 
kokonaisvaltaisesti tai osittain toteuttaa 
terrorismin vastaisia toimia, erityisesti 
Europolin yhteydessä toimivan Euroopan 
terrorismintorjuntakeskuksen välityksellä;

D. ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltioiden ja joidenkin kolmansien 
maiden kansalliset turvallisuus- ja 
tiedusteluvirastot tekevät hyvin tehokasta 
yhteistyötä terrorisminvastaisen 
toimintaryhmän (CTG) välityksellä ja että 
ne tekevät sitä kahden- ja monenväliseltä 
pohjalta; ottaa huomioon, että EU:ssa on 
vakiinnutettu rakenteita, joilla voidaan 
kokonaisvaltaisesti tai osittain toteuttaa 
terrorismin vastaisia toimia, erityisesti 
Europolin yhteydessä toimivan Euroopan 
terrorismintorjuntakeskuksen ja EU:n 
tiedusteluanalyysikeskuksen (EU 
INTCEN) välityksellä, ja että toimintaa 
tukee EU:n terrorismin torjunnan 
koordinaattori;

Or. en
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Tarkistus 34
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltioiden ja joidenkin kolmansien 
maiden kansalliset turvallisuus- ja 
tiedusteluvirastot tekevät hyvin tehokasta
yhteistyötä terrorisminvastaisen 
toimintaryhmän (CTG) välityksellä ja että 
ne tekevät sitä kahden- ja monenväliseltä 
pohjalta; ottaa huomioon, että EU:ssa on 
vakiinnutettu rakenteita, joilla voidaan 
kokonaisvaltaisesti tai osittain toteuttaa 
terrorismin vastaisia toimia, erityisesti 
Europolin yhteydessä toimivan Euroopan 
terrorismintorjuntakeskuksen välityksellä;

D. ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltioiden ja joidenkin kolmansien 
maiden kansalliset turvallisuus- ja 
tiedusteluvirastot tekevät yhteistyötä 
terrorisminvastaisen toimintaryhmän 
(CTG) välityksellä ja että ne tekevät sitä 
kahden- ja monenväliseltä pohjalta; ottaa 
huomioon, että EU:ssa on rakenteita, joilla 
voidaan kokonaisvaltaisesti tai osittain 
toteuttaa terrorismin vastaisia toimia, 
erityisesti Europolin yhteydessä toimivan 
Euroopan terrorismintorjuntakeskuksen 
välityksellä;

Or. fr

Tarkistus 35
Anders Primdahl Vistisen, Kristina Winberg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. toteaa, että terrorismin uhkaan 
vastaamiseksi EU:ssa ja jäsenvaltioissa 
perustetut nykyiset virastot, 
infrastruktuurit ja valmiudet ovat 
vankkoja, ja niitä voidaan hyödyntää 
tehokkaammin ilman tarvetta perustaa 
uusia tahoja;

Or. en

Tarkistus 36
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että moninaiset näkymät, 
jotka liittyvät terrorismin torjunnan alalla 
toimiviin alueellisiin, kansallisiin, unionin 
ja kansainvälisiin toimijoihin 
päällekkäisine toimivaltoineen ja 
riittämättömästi rajattuine 
toimeksiantoineen, lukuisat viralliset ja 
epäviralliset yhteistyö- ja 
tietojenvaihtofoorumit sekä alueellisten ja 
kansallisten eri virastojen, 
lainvalvontaviranomaisten ja 
tiedustelupalvelujen sekä EU:n ja 
jäsenvaltioiden välinen toimivallanjako 
aiheuttavat terroriuhan torjunnan 
koordinointiin ja yhdenmukaisuuteen 
liittyviä ongelmia;

E. katsoo, että moninaiset näkymät, 
jotka liittyvät terrorismin torjunnan alalla 
toimiviin alueellisiin, kansallisiin, unionin 
ja kansainvälisiin toimijoihin 
päällekkäisine toimivaltoineen ja 
riittämättömästi rajattuine 
toimeksiantoineen, lukuisat viralliset ja 
epäviralliset yhteistyö- ja 
tietojenvaihtofoorumit sekä alueellisten ja 
kansallisten eri virastojen, 
lainvalvontaviranomaisten ja 
tiedustelupalvelujen sekä EU:n ja 
jäsenvaltioiden välinen toimivallanjako 
aiheuttavat terrorismin torjunnan 
koordinointiin ja yhdenmukaisuuteen 
liittyviä ongelmia, erityisesti, koska 
”terrorismin” käsitteestä ei ole olemassa 
kansainvälisesti tunnustettua 
määritelmää;

Or. fr

Tarkistus 37
Eva Joly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että moninaiset näkymät, 
jotka liittyvät terrorismin torjunnan alalla 
toimiviin alueellisiin, kansallisiin, unionin 
ja kansainvälisiin toimijoihin 
päällekkäisine toimivaltoineen ja 
riittämättömästi rajattuine 
toimeksiantoineen, lukuisat viralliset ja 
epäviralliset yhteistyö- ja 
tietojenvaihtofoorumit sekä alueellisten ja 
kansallisten eri virastojen, 
lainvalvontaviranomaisten ja 
tiedustelupalvelujen sekä EU:n ja 

E. toteaa, että EU:n ja kansallisen 
toimivallan välinen raja ei aina ole selkeä, 
ja painottaa kahden hallintotason välisen 
yhteistyön merkitystä; katsoo, että 
moninaiset näkymät, jotka liittyvät 
terrorismin torjunnan alalla toimiviin 
alueellisiin, kansallisiin, unionin ja 
kansainvälisiin toimijoihin päällekkäisine 
toimivaltoineen ja riittämättömästi 
rajattuine toimeksiantoineen, lukuisat 
viralliset ja epäviralliset yhteistyö- ja 
tietojenvaihtofoorumit sekä alueellisten ja 
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jäsenvaltioiden välinen toimivallanjako 
aiheuttavat terroriuhan torjunnan 
koordinointiin ja yhdenmukaisuuteen 
liittyviä ongelmia;

kansallisten eri virastojen, 
lainvalvontaviranomaisten ja 
tiedustelupalvelujen sekä EU:n ja 
jäsenvaltioiden välinen toimivallanjako 
aiheuttavat terroriuhan torjunnan 
koordinointiin ja yhdenmukaisuuteen 
liittyviä ongelmia;

Or. en

Tarkistus 38
Doru-Claudian Frunzulică

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että moninaiset näkymät, 
jotka liittyvät terrorismin torjunnan alalla 
toimiviin alueellisiin, kansallisiin, unionin 
ja kansainvälisiin toimijoihin 
päällekkäisine toimivaltoineen ja 
riittämättömästi rajattuine
toimeksiantoineen, lukuisat viralliset ja 
epäviralliset yhteistyö- ja 
tietojenvaihtofoorumit sekä alueellisten ja 
kansallisten eri virastojen,
lainvalvontaviranomaisten ja 
tiedustelupalvelujen sekä EU:n ja 
jäsenvaltioiden välinen toimivallanjako 
aiheuttavat terroriuhan torjunnan 
koordinointiin ja yhdenmukaisuuteen 
liittyviä ongelmia;

E. katsoo, että moninaiset näkymät, 
jotka liittyvät terrorismin torjunnan alalla 
toimiviin alueellisiin, kansallisiin, unionin 
ja kansainvälisiin toimijoihin erityisine
toimivaltoineen ja erilaisine
toimeksiantoineen, lukuisat viralliset ja 
epäviralliset yhteistyö- ja 
tietojenvaihtofoorumit sekä 
lainvalvontaviranomaisten ja 
tiedustelupalvelujen sekä EU:n ja 
jäsenvaltioiden välinen toimivallanjako 
edellyttävät jatkuvia toimia terroriuhan 
torjunnan tehokkuuden ja 
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 39
Dubravka Šuica

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale



PE627.791v02-00 22/185 AM\1163127FI.docx

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että moninaiset näkymät, 
jotka liittyvät terrorismin torjunnan alalla 
toimiviin alueellisiin, kansallisiin, unionin 
ja kansainvälisiin toimijoihin 
päällekkäisine toimivaltoineen ja 
riittämättömästi rajattuine 
toimeksiantoineen, lukuisat viralliset ja 
epäviralliset yhteistyö- ja 
tietojenvaihtofoorumit sekä alueellisten ja 
kansallisten eri virastojen, 
lainvalvontaviranomaisten ja 
tiedustelupalvelujen sekä EU:n ja 
jäsenvaltioiden välinen toimivallanjako 
aiheuttavat terroriuhan torjunnan 
koordinointiin ja yhdenmukaisuuteen 
liittyviä ongelmia;

E. katsoo, että moninaiset näkymät, 
jotka liittyvät terrorismin torjunnan alalla 
toimiviin alueellisiin, kansallisiin, unionin 
ja kansainvälisiin toimijoihin 
päällekkäisine toimivaltoineen ja 
riittämättömästi rajattuine 
toimeksiantoineen, lukuisat viralliset ja 
epäviralliset yhteistyö- ja 
tietojenvaihtofoorumit sekä alueellisten ja 
kansallisten eri virastojen sekä EU:n ja 
jäsenvaltioiden välinen toimivallanjako 
aiheuttavat terroriuhan torjunnan 
koordinointiin ja yhdenmukaisuuteen 
liittyviä ongelmia;

Or. en

Tarkistus 40
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että moninaiset näkymät, 
jotka liittyvät terrorismin torjunnan alalla 
toimiviin alueellisiin, kansallisiin, unionin 
ja kansainvälisiin toimijoihin 
päällekkäisine toimivaltoineen ja 
riittämättömästi rajattuine 
toimeksiantoineen, lukuisat viralliset ja 
epäviralliset yhteistyö- ja 
tietojenvaihtofoorumit sekä alueellisten ja 
kansallisten eri virastojen, 
lainvalvontaviranomaisten ja 
tiedustelupalvelujen sekä EU:n ja 
jäsenvaltioiden välinen toimivallanjako 
aiheuttavat terroriuhan torjunnan 
koordinointiin ja yhdenmukaisuuteen 
liittyviä ongelmia;

E. katsoo, että moninaiset näkymät, 
jotka liittyvät terrorismin torjunnan alalla 
toimiviin alueellisiin, kansallisiin, unionin 
ja kansainvälisiin toimijoihin 
päällekkäisine toimivaltoineen ja 
riittämättömästi rajattuine 
toimeksiantoineen, lukuisat viralliset ja 
epäviralliset yhteistyö- ja 
tietojenvaihtofoorumit sekä alueellisten ja 
kansallisten eri virastojen, turvallisuus-,
lainvalvontaviranomaisten ja 
tiedustelupalvelujen sekä EU:n ja 
jäsenvaltioiden välinen toimivallanjako 
aiheuttavat terroriuhan torjunnan 
koordinointiin ja yhdenmukaisuuteen 
liittyviä ongelmia;
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Or. de

Tarkistus 41
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Ana Gomes, Péter Niedermüller, 
Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että moninaiset näkymät, 
jotka liittyvät terrorismin torjunnan alalla 
toimiviin alueellisiin, kansallisiin, unionin 
ja kansainvälisiin toimijoihin 
päällekkäisine toimivaltoineen ja 
riittämättömästi rajattuine 
toimeksiantoineen, lukuisat viralliset ja 
epäviralliset yhteistyö- ja 
tietojenvaihtofoorumit sekä alueellisten ja 
kansallisten eri virastojen, 
lainvalvontaviranomaisten ja 
tiedustelupalvelujen sekä EU:n ja 
jäsenvaltioiden välinen toimivallanjako 
aiheuttavat terroriuhan torjunnan 
koordinointiin ja yhdenmukaisuuteen 
liittyviä ongelmia;

E. katsoo, että moninaiset näkymät, 
jotka liittyvät terrorismin torjunnan alalla 
toimiviin alueellisiin, kansallisiin, unionin 
ja kansainvälisiin toimijoihin 
päällekkäisine toimivaltoineen ja 
riittämättömästi rajattuine 
toimeksiantoineen, lukuisat viralliset ja 
epäviralliset yhteistyö- ja 
tietojenvaihtofoorumit sekä alueellisten ja 
kansallisten eri virastojen, 
lainvalvontaviranomaisten ja 
tiedustelupalvelujen sekä EU:n ja 
jäsenvaltioiden välinen toimivallanjako 
voivat aiheuttaa terroriuhan torjunnan 
koordinointiin ja yhdenmukaisuuteen 
liittyviä ongelmia;

Or. en

Tarkistus 42
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että moninaiset näkymät, 
jotka liittyvät terrorismin torjunnan alalla
toimiviin alueellisiin, kansallisiin, 
unionin ja kansainvälisiin toimijoihin 
päällekkäisine toimivaltoineen ja 
riittämättömästi rajattuine 
toimeksiantoineen, lukuisat viralliset ja 

E. katsoo, että moninaiset terrorismin 
torjunnan alan toimijat, jotka eroavat 
toisistaan luonteeltaan, toimivallaltaan ja 
maantieteellisiltä etuoikeuksiltaan, 
lukuisat viralliset ja epäviralliset yhteistyö-
ja tietojenvaihtofoorumit sekä alueellisten 
ja kansallisten eri virastojen, 
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epäviralliset yhteistyö- ja 
tietojenvaihtofoorumit sekä alueellisten ja 
kansallisten eri virastojen, 
lainvalvontaviranomaisten ja 
tiedustelupalvelujen sekä EU:n ja 
jäsenvaltioiden välinen toimivallanjako 
aiheuttavat terroriuhan torjunnan 
koordinointiin ja yhdenmukaisuuteen 
liittyviä ongelmia;

lainvalvontaviranomaisten ja 
tiedustelupalvelujen sekä EU:n ja 
jäsenvaltioiden välinen toimivallanjako
voivat aiheuttaa terroriuhan torjunnan 
koordinointiin ja yhdenmukaisuuteen 
liittyviä ongelmia;

Or. fr

Tarkistus 43
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että moninaiset näkymät, 
jotka liittyvät terrorismin torjunnan alalla 
toimiviin alueellisiin, kansallisiin, unionin 
ja kansainvälisiin toimijoihin 
päällekkäisine toimivaltoineen ja 
riittämättömästi rajattuine
toimeksiantoineen, lukuisat viralliset ja 
epäviralliset yhteistyö- ja 
tietojenvaihtofoorumit sekä alueellisten ja 
kansallisten eri virastojen, 
lainvalvontaviranomaisten ja 
tiedustelupalvelujen sekä EU:n ja 
jäsenvaltioiden välinen toimivallanjako 
aiheuttavat terroriuhan torjunnan 
koordinointiin ja yhdenmukaisuuteen 
liittyviä ongelmia;

E. katsoo, että moninaiset näkymät, 
jotka liittyvät terrorismin torjunnan alalla 
toimiviin alueellisiin, kansallisiin, unionin 
ja kansainvälisiin toimijoihin 
päällekkäisine toimivaltoineen ja erilaisine
toimeksiantoineen, lukuisat viralliset ja 
epäviralliset yhteistyö- ja 
tietojenvaihtofoorumit sekä alueellisten ja 
kansallisten eri virastojen, 
lainvalvontaviranomaisten ja 
tiedustelupalvelujen sekä EU:n ja 
jäsenvaltioiden välinen toimivallanjako 
korostavat terroriuhan torjunnan 
koordinoinnin ja yhdenmukaisuuden 
monimutkaisuutta;

Or. en

Tarkistus 44
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. toteaa, että 
asetuksella (EU) 2017/1939 perustetulla 
Euroopan syyttäjänvirastolla ei ole 
tutkintavaltuuksia terrorismin torjunnan 
alalla; toteaa, että terroritekojen tutkinta 
edellyttää usein eri jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä;

Or. fr

Tarkistus 45
Dominique Martin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että turvallisuusunionista 
vastaava komission jäsen on arvokas 
toimija, joka osallistuu komission 
politiikan kehittämiseen, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin; katsoo, että 
turvallisuusunionista vastaavan 
komission jäsenen toimen 
vakiinnuttaminen osoittaa, että EU on 
sitoutunut kannustamaan jäsenvaltioiden 
välistä yhteistyötä sisäiseen 
turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä 
kunnioittaen kuitenkin kaikilta osin sitä, 
että ne kuuluvat perustamissopimusten 
mukaisesti kansalliseen toimivaltaan;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 46
Péter Niedermüller, Birgit Sippel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että turvallisuusunionista 
vastaava komission jäsen on arvokas 
toimija, joka osallistuu komission 
politiikan kehittämiseen, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin; katsoo, että 
turvallisuusunionista vastaavan 
komission jäsenen toimen 
vakiinnuttaminen osoittaa, että EU on 
sitoutunut kannustamaan jäsenvaltioiden 
välistä yhteistyötä sisäiseen 
turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä 
kunnioittaen kuitenkin kaikilta osin sitä, 
että ne kuuluvat perustamissopimusten 
mukaisesti kansalliseen toimivaltaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 47
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että turvallisuusunionista 
vastaava komission jäsen on arvokas
toimija, joka osallistuu komission 
politiikan kehittämiseen, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin; katsoo, että 
turvallisuusunionista vastaavan komission 
jäsenen toimen vakiinnuttaminen osoittaa, 
että EU on sitoutunut kannustamaan 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sisäiseen 
turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä 
kunnioittaen kuitenkin kaikilta osin sitä, 
että ne kuuluvat perustamissopimusten 
mukaisesti kansalliseen toimivaltaan;

F. katsoo, että turvallisuusunionista 
vastaava komission jäsen on toimija, joka 
osallistuu komission politiikan 
kehittämiseen, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin; katsoo, että 
turvallisuusunionista vastaavan komission 
jäsenen toimen vakiinnuttaminen osoittaa, 
että EU on sitoutunut kannustamaan 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sisäiseen 
turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä 
kunnioittaen kuitenkin kaikilta osin sitä, 
että ne kuuluvat perustamissopimusten 
mukaisesti kansalliseen toimivaltaan; 
painottaa, että näissä aloitteissa on 
otettava huomioon kansainvälisissä 
säädöksissä määritettyjen 
ihmisoikeuksien loukkaamiseen liittyvät 
riskit, jotta ei loukata Euroopan unionista 
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tehdyn sopimuksen 2 artiklassa 
määritettyjä arvoja;

Or. fr

Tarkistus 48
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että turvallisuusunionista 
vastaava komission jäsen on arvokas 
toimija, joka osallistuu komission 
politiikan kehittämiseen, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin; katsoo, että 
turvallisuusunionista vastaavan komission 
jäsenen toimen vakiinnuttaminen osoittaa, 
että EU on sitoutunut kannustamaan 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sisäiseen 
turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä
kunnioittaen kuitenkin kaikilta osin sitä, 
että ne kuuluvat perustamissopimusten 
mukaisesti kansalliseen toimivaltaan;

F. katsoo, että turvallisuusunionista 
vastaava komission jäsen on arvokas 
toimija, joka osallistuu komission 
politiikan kehittämiseen, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin; katsoo, että 
turvallisuusunionipolitiikasta vastaavan 
komission jäsenen toimen 
vakiinnuttaminen osoittaa, että EU on 
sitoutunut kannustamaan jäsenvaltioiden 
välistä yhteistyötä sisäiseen ja ulkoiseen 
turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä
sekä yhdenmukaistamaan terrorismin 
vastaista lainsäädäntöä ja varmistamaan 
lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten 
välisen entistä paremman yhteistyön;

Or. en

Tarkistus 49
Eva Joly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että turvallisuusunionista 
vastaava komission jäsen on arvokas 
toimija, joka osallistuu komission 
politiikan kehittämiseen, 

F. katsoo, että turvallisuusunionista 
vastaava komission jäsen on arvokas 
toimija, joka osallistuu komission 
politiikan kehittämiseen, 
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täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin; katsoo, että 
turvallisuusunionista vastaavan komission 
jäsenen toimen vakiinnuttaminen osoittaa, 
että EU on sitoutunut kannustamaan 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sisäiseen 
turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä 
kunnioittaen kuitenkin kaikilta osin sitä, 
että ne kuuluvat perustamissopimusten 
mukaisesti kansalliseen toimivaltaan;

täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin; katsoo, että 
turvallisuusunionista vastaavan komission 
jäsenen toimen vakiinnuttaminen osoittaa, 
että EU on sitoutunut kannustamaan 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sisäiseen 
turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä;
katsoo, että turvallisuusunionista 
vastaavalla komission jäsenellä voisi olla 
vahvempi asema poikittaisten 
vaikutustenarviointien toteuttamisessa, 
erityisesti perusoikeuksien alalla;

Or. en

Tarkistus 50
Doru-Claudian Frunzulică

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että turvallisuusunionista 
vastaava komission jäsen on arvokas 
toimija, joka osallistuu komission 
politiikan kehittämiseen, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin; katsoo, että 
turvallisuusunionista vastaavan komission 
jäsenen toimen vakiinnuttaminen osoittaa, 
että EU on sitoutunut kannustamaan
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sisäiseen 
turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä 
kunnioittaen kuitenkin kaikilta osin sitä, 
että ne kuuluvat perustamissopimusten 
mukaisesti kansalliseen toimivaltaan;

F. katsoo, että turvallisuusunionista 
vastaava komission jäsen on arvokas 
toimija, joka osallistuu komission 
politiikan kehittämiseen, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin; katsoo, että 
turvallisuusunionista vastaavan komission 
jäsenen toimen vakiinnuttaminen osoittaa, 
että EU on sitoutunut tukemaan 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä EU:n 
sisäiseen turvallisuuteen liittyvissä 
kysymyksissä kunnioittaen kuitenkin 
kaikilta osin sitä, että ne kuuluvat 
perustamissopimusten mukaisesti 
kansalliseen toimivaltaan;

Or. en

Tarkistus 51
Helga Stevens
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että EU:n 
terrorismintorjunnan koordinaattori 
varmistaa Eurooppa-neuvoston 
määrittelemän toimeksiannon mukaisesti 
strategian täytäntöönpanon ja arvioinnin, 
unionissa tehtävän työn koordinoinnin 
sekä unionin ja kolmansien maiden 
välisen viestinnän edistämisen; ottaa 
huomioon, että EU:n 
terrorismintorjunnan koordinaattori 
antaa arvokkaita neuvoja EU:n 
toimielimille, virastoille ja jäsenvaltioille 
ja on yhteydessä niihin;

Or. nl

Tarkistus 52
Eva Joly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. toteaa, että terrorismin torjunta on 
politiikanala, jolla toimii useita toimijoita, 
joiden tehtävät ovat osittain päällekkäisiä, 
erityisesti kun on kyse strategioista, joita 
voivat laatia Eurooppa-neuvosto, EU:n 
neuvosto ja komissio, minkä vuoksi on 
epäselvää, kuka on johtoasemassa; toteaa, 
että turvallisuusunionista vastaava 
komission jäsen ja tämän toimivallan 
rajoittaminen EU:n terrorismin torjunnan 
koordinaattoriin nähden 
monimutkaistavat entisestään 
koordinointiin liittyviä kysymyksiä;

Or. en
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Tarkistus 53
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. katsoo, että EU:n 
terrorismintorjunnan koordinaattori on 
tärkeä toimija, joka seuraa EU:n 
terrorismintorjuntastrategian 
täytäntöönpanoa; katsoo, että 
terrorismintorjunnan koordinaattorin 
toimien avulla on mahdollista vahvistaa 
unionin toimielinten välistä 
koordinointia;

Or. fr

Tarkistus 54
Geoffrey Van Orden, Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. toteaa, että vaikka EU:n 
terrorismin torjunnan koordinaattori on 
osoittautunut hyödylliseksi yhdystekijäksi 
EU:n eri toimielinten välillä, tämän 
valtuudet ja asema ovat huonosti 
määritellyt;

Or. en

Tarkistus 55
Monika Hohlmeier, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Dubravka Šuica, Ivo 
Belet, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Artis Pabriks

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. toteaa, että Euroopan parlamentti 
perusti 6. heinäkuuta 2017 väliaikaisen 
terrorismia käsittelevän 
erityisvaliokunnan (TERR), jonka 
tavoitteena on esittää parlamentille
näkemyksiä nykyisen terrorismin 
vastaisen järjestelmän käytännön 
ongelmista ja lainsäädäntöaukoista, jotka 
ovat mahdollistaneet EU:ssa hiljattain 
tehdyt terrori-iskut, sekä esittää 
suosituksia terroriuhkaan vastaamiseksi 
EU:n tasolla;

Or. en

Tarkistus 56
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F b. toteaa, että olisi perustettava 
pysyvä parlamentin valiokunta, joka 
vastaisi sisäisestä turvallisuudesta ja 
terrorismista, jotta parlamentti voisi 
kiinnittää riittävästi huomiota ja toteuttaa 
erityisiä toimia edistääkseen terrorismin 
muodostamiin uhkiin vastaamista; katsoo, 
että tällaisen parlamentin pysyvän 
valiokunnan perustaminen olisi osoitus 
siitä, että parlamentti sitoutuu sisäiseen 
turvallisuuteen, kansainväliseen 
järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja 
terrorismiin liittyviin kysymyksiin ja 
ymmärtää niiden merkityksen, koska ne 
ovat EU:n kansalaisten ensisijaisia 
huolenaiheita; katsoo, että se olisi myös 
osoitus siitä, miten tärkeänä parlamentti 
pitää tätä asiaa, ja vastaisi muiden EU:n 
toimielinten ja elinten institutionaalista 
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rakennetta, kun on perustettu 
turvallisuusunionin työryhmä ja nimetty 
turvallisuusunionista vastaava komission 
jäsen ja perustettu Europolin yhteyteen 
Euroopan terrorismintorjuntakeskus, 
neuvoston terrorismityöryhmän lisäksi;

Or. en

Tarkistus 57
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että 
vaikutustenarviointi toteutettiin 
ainoastaan neljänneksestä niistä 88:sta 
oikeudellisesti velvoittavasta 
terrorismintorjuntaa koskevasta toimesta, 
joita esitettiin syyskuun 2001 ja 
kesän 2013 välisenä aikana, ja että vain 
kolmesta pidettiin julkinen kuuleminen; 
katsoo, että suhdeluku on noussut viime 
vuosien aikana ja että komission 
vuosina 2017 ja 2018 esittämien 
uusimpien aloitteiden yhteydessä esitettiin 
tarvittavat perustelut; toteaa, että komissio 
on myös vahvistanut sidosryhmien 
kuulemista koskevaa politiikkaansa 
vuonna 2015 hyväksytyn paremman 
sääntelyn agendan myötä;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 58
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että 
vaikutustenarviointi toteutettiin ainoastaan 
neljänneksestä niistä 88:sta oikeudellisesti 
velvoittavasta terrorismintorjuntaa 
koskevasta toimesta, joita esitettiin 
syyskuun 2001 ja kesän 2013 välisenä 
aikana, ja että vain kolmesta pidettiin 
julkinen kuuleminen; katsoo, että 
suhdeluku on noussut viime vuosien 
aikana ja että komission vuosina 2017 
ja 2018 esittämien uusimpien aloitteiden 
yhteydessä esitettiin tarvittavat perustelut; 
toteaa, että komissio on myös vahvistanut 
sidosryhmien kuulemista koskevaa 
politiikkaansa vuonna 2015 hyväksytyn 
paremman sääntelyn agendan myötä;

G. ottaa huomioon, että 
vaikutustenarviointi toteutettiin ainoastaan 
neljänneksestä niistä 88:sta oikeudellisesti 
velvoittavasta terrorismintorjuntaa 
koskevasta toimesta, joita esitettiin 
syyskuun 2001 ja kesän 2013 välisenä 
aikana, ja että vain kolmesta pidettiin 
julkinen kuuleminen;

Or. fr

Tarkistus 59
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että 
vaikutustenarviointi toteutettiin ainoastaan 
neljänneksestä niistä 88:sta oikeudellisesti 
velvoittavasta terrorismintorjuntaa 
koskevasta toimesta, joita esitettiin 
syyskuun 2001 ja kesän 2013 välisenä 
aikana, ja että vain kolmesta pidettiin 
julkinen kuuleminen; katsoo, että 
suhdeluku on noussut viime vuosien aikana 
ja että komission vuosina 2017 ja 2018 
esittämien uusimpien aloitteiden 
yhteydessä esitettiin tarvittavat perustelut; 
toteaa, että komissio on myös vahvistanut 
sidosryhmien kuulemista koskevaa 
politiikkaansa vuonna 2015 hyväksytyn 
paremman sääntelyn agendan myötä;

G. ottaa huomioon, että 
vaikutustenarviointi toteutettiin ainoastaan 
neljänneksestä niistä 88:sta oikeudellisesti 
velvoittavasta terrorismintorjuntaa 
koskevasta toimesta, joita esitettiin 
syyskuun 2001 ja kesän 2013 välisenä 
aikana, ja että vain kolmesta pidettiin 
julkinen kuuleminen, ja että julkisten 
kuulemisten ja ennakkoarviointien yleistä 
puuttumista ei kompensoitu 
jälkitarkistuksilla tai -arvioinneilla; 
katsoo, että suhdeluku on noussut viime 
vuosien aikana ja että komission 
vuosina 2017 ja 2018 esittämien uusimpien 
aloitteiden yhteydessä esitettiin tarvittavat 
perustelut; toteaa, että komissio on myös 
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vahvistanut sidosryhmien kuulemista 
koskevaa politiikkaansa vuonna 2015 
hyväksytyn paremman sääntelyn agendan 
myötä; toteaa, että terrorismin vastaisilla 
toimenpiteillä on laajempi legitimiteetti ja 
ne ovat tehokkaampia, kun 
ihmisoikeusjärjestöt osallistuvat 
poliittiseen päätöksentekovaiheeseen;

Or. en

Tarkistus 60
Dominique Martin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että 
vaikutustenarviointi toteutettiin ainoastaan 
neljänneksestä niistä 88:sta oikeudellisesti 
velvoittavasta terrorismintorjuntaa 
koskevasta toimesta, joita esitettiin 
syyskuun 2001 ja kesän 2013 välisenä 
aikana, ja että vain kolmesta pidettiin 
julkinen kuuleminen; katsoo, että 
suhdeluku on noussut viime vuosien aikana 
ja että komission vuosina 2017 ja 2018 
esittämien uusimpien aloitteiden 
yhteydessä esitettiin tarvittavat perustelut; 
toteaa, että komissio on myös vahvistanut 
sidosryhmien kuulemista koskevaa 
politiikkaansa vuonna 2015 hyväksytyn 
paremman sääntelyn agendan myötä;

G. ottaa huomioon, että 
vaikutustenarviointi toteutettiin ainoastaan 
neljänneksestä niistä 88:sta oikeudellisesti 
velvoittavasta terrorismintorjuntaa 
koskevasta toimesta, joita esitettiin 
syyskuun 2001 ja kesän 2013 välisenä 
aikana, ja että vain kolmesta pidettiin 
julkinen kuuleminen; katsoo, että 
suhdeluku on noussut viime vuosien aikana 
ja että komission vuosina 2017 ja 2018 
esittämien uusimpien aloitteiden 
yhteydessä esitettiin tarvittavat perustelut;

Or. fr

Tarkistus 61
Monika Hohlmeier, Milan Zver, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivo 
Belet, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Lorenzo Cesa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että 
vaikutustenarviointi toteutettiin ainoastaan 
neljänneksestä niistä 88:sta oikeudellisesti 
velvoittavasta terrorismintorjuntaa 
koskevasta toimesta, joita esitettiin 
syyskuun 2001 ja kesän 2013 välisenä 
aikana, ja että vain kolmesta pidettiin 
julkinen kuuleminen; katsoo, että 
suhdeluku on noussut viime vuosien aikana 
ja että komission vuosina 2017 ja 2018 
esittämien uusimpien aloitteiden 
yhteydessä esitettiin tarvittavat perustelut; 
toteaa, että komissio on myös vahvistanut 
sidosryhmien kuulemista koskevaa 
politiikkaansa vuonna 2015 hyväksytyn 
paremman sääntelyn agendan myötä;

G. ottaa huomioon, että 
vaikutustenarviointi toteutettiin ainoastaan 
neljänneksestä niistä 88:sta oikeudellisesti 
velvoittavasta terrorismintorjuntaa 
koskevasta toimesta, joita esitettiin 
syyskuun 2001 ja kesän 2013 välisenä 
aikana, ja että vain kolmesta pidettiin 
julkinen kuuleminen1a; katsoo, että 
suhdeluku on noussut viime vuosien aikana 
ja että komission vuosina 2017 ja 2018 
esittämien uusimpien aloitteiden 
yhteydessä esitettiin tarvittavat perustelut; 
toteaa, että komissio on myös vahvistanut 
sidosryhmien kuulemista koskevaa 
politiikkaansa vuonna 2015 hyväksytyn 
paremman sääntelyn agendan myötä;

__________________

1a Tutkimus Euroopan unionin 
terrorismin vastaisesta politiikasta: 
merkitys, johdonmukaisuus ja tehokkuus, 
tilannut Euroopan parlamentin 
kansalaisoikeuksien sekä perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden 
politiikkayksikkö, PE 583.124, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/STUD/2017/583124/IPOL_STU(201
7)583124_EN.pdf

Or. en

Tarkistus 62
Dominique Martin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. muistuttaa tältä osin, että erityisen 
arkaluonteisella terrorismin torjunnan 
alalla voidaan kannustaa julkisia 
kuulemisia mutta ne eivät ole 
välttämättömiä;



PE627.791v02-00 36/185 AM\1163127FI.docx

FI

Or. fr

Tarkistus 63
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että komission 
toteuttamassa EU:n turvallisuuspolitiikan 
kattavassa arvioinnissa mainitaan 
epätäydellinen täytäntöönpano yhtenä
turvallisuusunioniin liittyvistä haasteista;

H. ottaa huomioon, että komission 
toteuttamassa EU:n turvallisuuspolitiikan 
kattavassa arvioinnissa mainitaan 
epätäydellinen täytäntöönpano sekä tarve 
tukea jäsenvaltioiden toimia 
(riskinarvioinnin menetelmät, CBRN ja 
pehmeiden kohteiden suojelu, 
kriisinhallinta) merkittävimpiin 
kuuluvina turvallisuusunioniin liittyvistä 
haasteista; toteaa, että täytäntöönpano on 
puutteellista ilman sisä- ja ulkopoliittisen 
toimintapolitiikan sosiaalisten ja 
turvallisuutta koskevien vaikutusten 
arviointia, erityisesti niiden 
yhdenmukaisuuden ja 
johdonmukaisuuden arviointia 
terrorismin torjunnan ja terroristien 
värväämisen torjunnan osalta;

Or. en

Tarkistus 64
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että komission 
toteuttamassa EU:n turvallisuuspolitiikan 
kattavassa arvioinnissa mainitaan 
epätäydellinen täytäntöönpano yhtenä 
turvallisuusunioniin liittyvistä haasteista;

H. ottaa huomioon, että komission 
toteuttamassa EU:n turvallisuuspolitiikan 
kattavassa arvioinnissa mainitaan 
puutteellinen täytäntöönpano yhtenä 
turvallisuusunioniin liittyvistä haasteista;



AM\1163127FI.docx 37/185 PE627.791v02-00

FI

Or. fr

Tarkistus 65
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. toteaa, että EU esitti yhteisessä 
kannassa 2001/931/YUTP terroritekoihin 
sekaantuneista henkilöistä, ryhmistä ja 
yhteisöistä luettelon, jonka perusteella 
näihin sovelletaan rajoittavia 
toimenpiteitä, erityisesti varojen, 
rahoituksen lähteiden tai taloudellisten 
resurssien jäädyttämistä, sekä poliisi- ja 
oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa 
koskevia tehostettuja toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 66
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. katsoo, että on olennaisen tärkeää 
tarkastella terrorismintorjuntaa koskevia 
toimia, jotta voidaan arvioida niiden 
vaikuttavuutta ja määrittää, onko 
puutteiden korjaamiseksi toteutettava 
lisätoimia; toteaa, että täytäntöönpanon 
laajuuden seurannan ja toteutettujen 
toimien tosiasiallisen vaikuttavuuden 
välillä on ero; ottaa huomioon, että 
vuosina 2001–2016 laadittiin 
17 kertomusta täytäntöönpanon ja 
arvioinnin seurannasta verrattuna 
kymmeneen terrorismintorjuntaa 

I. katsoo, että on olennaisen tärkeää 
tarkastella terrorismintorjuntaa koskevia 
toimia, jotta voidaan arvioida niiden 
vaikuttavuutta ja määrittää, onko 
puutteiden korjaamiseksi toteutettava 
lisätoimia; toteaa, että täytäntöönpanon 
laajuuden seurannan ja toteutettujen 
toimien tosiasiallisen vaikuttavuuden 
välillä on ero; ottaa huomioon, että 
vuosina 2001–2016 laadittiin 
17 kertomusta täytäntöönpanon ja 
arvioinnin seurannasta verrattuna 
kymmeneen terrorismintorjuntaa 



PE627.791v02-00 38/185 AM\1163127FI.docx

FI

koskevaan strategiaan ja 
55 lainsäädäntötoimeen ja muuhun kuin 
velvoittavaan toimeen;

koskevaan strategiaan ja 
55 lainsäädäntötoimeen ja muuhun kuin 
velvoittavaan toimeen; katsoo, että on 
olennaisen tärkeää, että jäsenvaltioissa 
pannaan nopeasti täytäntöön 
turvallisuusalalla unionissa annettua 
sääntelyä, jotta torjutaan unionin 
välineistön mahdollisia puutteita;

Or. fr

Tarkistus 67
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. katsoo, että on olennaisen tärkeää 
tarkastella terrorismintorjuntaa koskevia 
toimia, jotta voidaan arvioida niiden 
vaikuttavuutta ja määrittää, onko 
puutteiden korjaamiseksi toteutettava 
lisätoimia; toteaa, että täytäntöönpanon 
laajuuden seurannan ja toteutettujen 
toimien tosiasiallisen vaikuttavuuden 
välillä on ero; ottaa huomioon, että 
vuosina 2001–2016 laadittiin 
17 kertomusta täytäntöönpanon ja 
arvioinnin seurannasta verrattuna 
kymmeneen terrorismintorjuntaa 
koskevaan strategiaan ja 
55 lainsäädäntötoimeen ja muuhun kuin 
velvoittavaan toimeen;

I. katsoo, että on olennaisen tärkeää 
tarkastella terrorismintorjuntaa koskevia 
toimia, jotta voidaan arvioida niiden 
vaikuttavuutta, merkityksellisyyttä, 
johdonmukaisuutta, tehokkuutta ja 
perusoikeuksien mukaisuutta ja määrittää, 
onko toteutettava lisätoimia; toteaa, että 
täytäntöönpanon laajuuden seurannan ja 
toteutettujen toimien tosiasiallisen 
vaikuttavuuden välillä on ero; ottaa 
huomioon, että vuosina 2001–2016 
laadittiin 17 kertomusta täytäntöönpanon ja 
arvioinnin seurannasta verrattuna 
kymmeneen terrorismintorjuntaa 
koskevaan strategiaan ja 
55 lainsäädäntötoimeen ja muuhun kuin 
velvoittavaan toimeen;

Or. fr

Tarkistus 68
Eva Joly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. toteaa, että EU:n mahdollisen 
vahvemman aseman terrorismin 
vastaisissa strategioissa olisi merkittävä 
myös vahvempaa parlamentaarista 
valvontaa EU:n tasolla;

Or. en

Tarkistus 69
Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. katsoo, että terrorismin vastainen 
lainsäädäntö ei saa koskaan rajoittaa tai 
estää menettelyoikeuksia koskevaa 
unionin säännöstöä;

Or. en

Tarkistus 70
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. ottaa huomioon, että Global 
Terrorism Index 2017 -indeksin mukaan 
vuonna 2017 suurin osa, yhteensä 
84 prosenttia, terroristihyökkäyksistä 
tapahtui Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa, 
Etelä-Aasiassa ja Saharan eteläpuolisessa 
Afrikassa ja että niissä menehtyi 
94 prosenttia uhrien kokonaismäärästä;

Or. fr
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Tarkistus 71
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltioihin on viime vuosina tehty 
vakavia terroristihyökkäyksiä, joiden 
tekijöiksi tai innoittajiksi on ilmoitettu 
Da’eshin ja al-Qaidan kaltaiset 
jihadistiryhmät; katsoo, että myös
äärioikeisto, äärivasemmisto ja 
etnonationalistiset separatistiset ääriliikkeet 
herättävät huolta;

J. ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltioihin on viime vuosina tehty 
vakavia terroristihyökkäyksiä, joiden 
tekijöiksi tai innoittajiksi on ilmoitettu 
Da’eshin ja al-Qaidan kaltaiset 
kieroutuneesti islamiin vetoavat ryhmät;
toteaa, että maailmalaajuisesti tällaisten 
terroristiryhmien uhreista 95 prosenttia 
on muslimeja; katsoo, että äärioikeisto, 
äärivasemmisto ja etnonationalistiset 
separatistiset ääriliikkeet muodostavat 
merkittäviä uhkia, ja toteaa, että 
Europolin terrorismitilanteesta ja 
-suuntauksista Euroopassa vuonna 2018 
laatiman TE-SAT-selvityksen mukaan 
suurin osa hyökkäyksistä (137) oli 
etnonationalististen ja separatististen 
ryhmien tekemiä; toteaa, että selvityksessä 
varoitettiin, että äärioikeistolaisuuteen 
kriittisesti suhtautuvat tai 
maahanmuuttomyönteistä politiikkaa 
kannattavat poliitikot, julkisuuden 
henkilöt, kansalaistoiminnan ryhmät ja 
tiedotusvälineet ovat äärioikeistolaisten 
liikkeiden mahdollisia kohteita;

Or. en

Tarkistus 72
Elena Valenciano

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että EU:n J. katsoo, että Euroopan unionissa 
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jäsenvaltioihin on viime vuosina tehty 
vakavia terroristihyökkäyksiä, joiden 
tekijöiksi tai innoittajiksi on ilmoitettu 
Da’eshin ja al-Qaidan kaltaiset 
jihadistiryhmät; katsoo, että myös 
äärioikeisto, äärivasemmisto ja 
etnonationalistiset separatistiset ääriliikkeet 
herättävät huolta;

on käsinkosketeltava terroriuhka, joka 
muodostui vuonna 2017 yhteensä 205 
epäonnistuneesta ja onnistuneesti 
toteutetusta hyökkäyksestä, joista 82 
prosenttia oli motiiveiltaan ja tekijöiltään 
EU:n sisäisiä (separatistit 67 prosenttia, 
äärivasemmisto 12 prosenttia ja 
äärioikeisto 3 prosenttia) ja 16 prosenttia 
motiiveiltaan ja tekijöiltään jihadistisia;
ottaa huomioon, että EU:n jäsenvaltioihin 
on viime vuosina tehty vakavia 
terroristihyökkäyksiä, joiden tekijöiksi tai 
innoittajiksi on ilmoitettu Da’eshin ja al-
Qaidan kaltaiset jihadistiryhmät; katsoo, 
että myös äärioikeisto, äärivasemmisto ja 
etnonationalistiset separatistiset ääriliikkeet 
herättävät huolta;

Or. es

Tarkistus 73
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltioihin on viime vuosina tehty 
vakavia terroristihyökkäyksiä, joiden 
tekijöiksi tai innoittajiksi on ilmoitettu 
Da’eshin ja al-Qaidan kaltaiset 
jihadistiryhmät; katsoo, että myös 
äärioikeisto, äärivasemmisto ja
etnonationalistiset separatistiset 
ääriliikkeet herättävät huolta;

J. ottaa huomioon, että terrorismia on 
esiintynyt kaikkialla maailmassa useita 
vuosia; ottaa huomioon, että Europolin 
mukaan uskonnollisten ääriliikkeiden 
inspiroimilla hyökkäyksillä on viime 
vuosina ollut EU:n jäsenvaltioissa eniten 
uhreja; ottaa huomioon, että suurin osa 
hyökkäyksistä on ollut etnonationalistisia;
katsoo, että myös äärioikeiston ja 
äärivasemmiston ääriliikkeiden väkivalta 
herättää huolta;

Or. en

Tarkistus 74
Eva Joly
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltioihin on viime vuosina tehty 
vakavia terroristihyökkäyksiä, joiden 
tekijöiksi tai innoittajiksi on ilmoitettu 
Da’eshin ja al-Qaidan kaltaiset 
jihadistiryhmät; katsoo, että myös
äärioikeisto, äärivasemmisto ja 
etnonationalistiset separatistiset ääriliikkeet 
herättävät huolta;

J. toteaa, että terrorismi ei ole uutta 
Euroopassa; ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltioihin on viime vuosina tehty 
vakavia terroristihyökkäyksiä, joiden 
tekijöiksi tai innoittajiksi on ilmoitettu 
Da’eshin ja al-Qaidan kaltaiset 
jihadistiryhmät; katsoo, että äärioikeisto, 
äärivasemmisto ja etnonationalistiset 
separatistiset ääriliikkeet herättävät 
edelleen huolta, kuten Utøyan verilöyly 
osoitti;

Or. en

Tarkistus 75
Dominique Martin, André Elissen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltioihin on viime vuosina tehty 
vakavia terroristihyökkäyksiä, joiden 
tekijöiksi tai innoittajiksi on ilmoitettu 
Da’eshin ja al-Qaidan kaltaiset 
jihadistiryhmät; katsoo, että myös 
äärioikeisto, äärivasemmisto ja 
etnonationalistiset separatistiset 
ääriliikkeet herättävät huolta;

J. ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltioihin on viime vuosina tehty 
vakavia terroristihyökkäyksiä, joiden 
tekijöiksi tai innoittajiksi on suurimmassa 
osassa tapauksista ilmoitettu Islamilaisen 
valtion Da’eshin ja al-Qaidan kaltaiset 
jihadistiryhmät;

Or. fr

Tarkistus 76
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltioihin on viime vuosina tehty 
vakavia terroristihyökkäyksiä, joiden 
tekijöiksi tai innoittajiksi on ilmoitettu 
Da’eshin ja al-Qaidan kaltaiset 
jihadistiryhmät; katsoo, että myös
äärioikeisto, äärivasemmisto ja 
etnonationalistiset separatistiset ääriliikkeet 
herättävät huolta;

J. ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltioihin on viime vuosina tehty 
vakavia terroristihyökkäyksiä, joiden 
tekijöiksi tai innoittajiksi on ilmoitettu 
Da’eshin ja al-Qaidan kaltaiset niin 
sanotut ”jihadistiryhmät”, äärioikeisto ja 
etnonationalistiset separatistiset 
ääriliikkeet, ja että vuonna 2017 
67 prosenttia terroriteoista johtui 
etnonationalistisesta separatismista ja 
16 prosenttia jihadismista;

Or. fr

Tarkistus 77
Heinz K. Becker, Artis Pabriks, Milan Zver, Péter Niedermüller, Lorenzo Cesa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltioihin on viime vuosina tehty 
vakavia terroristihyökkäyksiä, joiden 
tekijöiksi tai innoittajiksi on ilmoitettu 
Da’eshin ja al-Qaidan kaltaiset 
jihadistiryhmät; katsoo, että myös 
äärioikeisto, äärivasemmisto ja 
etnonationalistiset separatistiset ääriliikkeet 
herättävät huolta;

J. ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltioihin on viime vuosina tehty 
vakavia terroristihyökkäyksiä, joiden 
tekijöiksi tai innoittajiksi on ilmoitettu 
Da’eshin, al-Qaidan ja Hizbollahin 
kaltaiset jihadistiryhmät; katsoo, että myös 
äärioikeisto, äärivasemmisto ja 
etnonationalistiset separatistiset ääriliikkeet 
sekä valtioiden sponsoroima terrorismi 
herättävät huolta;

Or. en

Tarkistus 78
Monika Hohlmeier, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Milan 
Zver, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltioihin on viime vuosina tehty 
vakavia terroristihyökkäyksiä, joiden 
tekijöiksi tai innoittajiksi on ilmoitettu 
Da’eshin ja al-Qaidan kaltaiset 
jihadistiryhmät; katsoo, että myös 
äärioikeisto, äärivasemmisto ja 
etnonationalistiset separatistiset ääriliikkeet 
herättävät huolta;

J. ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltioihin on viime vuosina tehty 
vakavia terroristihyökkäyksiä, joiden 
tekijöiksi tai innoittajiksi on ilmoitettu 
Da’eshin, al-Qaidan ja Hizbollahin 
kaltaiset osittain valtioiden sponsoroimat 
jihadistiryhmät; katsoo, että myös 
äärioikeisto, äärivasemmisto ja 
etnonationalistiset separatistiset ääriliikkeet 
herättävät huolta;

Or. en

Tarkistus 79
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltioihin on viime vuosina tehty 
vakavia terroristihyökkäyksiä, joiden 
tekijöiksi tai innoittajiksi on ilmoitettu 
Da’eshin ja al-Qaidan kaltaiset 
jihadistiryhmät; katsoo, että myös 
äärioikeisto, äärivasemmisto ja 
etnonationalistiset separatistiset ääriliikkeet 
herättävät huolta;

J. ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltioihin on viime vuosina tehty 
vakavia terroristihyökkäyksiä, joiden 
tekijöiksi, tukijoiksi tai innoittajiksi on 
ilmoitettu Da’eshin ja al-Qaidan kaltaiset 
terroristiset jihadistiryhmät; katsoo, että 
myös äärioikeisto, äärivasemmisto ja 
etnonationalistiset separatistiset ääriliikkeet 
herättävät huolta;

Or. de

Tarkistus 80
Anders Primdahl Vistisen, Kristina Winberg, Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että EU:n J. ottaa huomioon, että EU:n 
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jäsenvaltioihin on viime vuosina tehty 
vakavia terroristihyökkäyksiä, joiden 
tekijöiksi tai innoittajiksi on ilmoitettu 
Da’eshin ja al-Qaidan kaltaiset 
jihadistiryhmät; katsoo, että myös 
äärioikeisto, äärivasemmisto ja 
etnonationalistiset separatistiset ääriliikkeet 
herättävät huolta;

jäsenvaltioihin on viime vuosina tehty 
vakavia terroristihyökkäyksiä, joiden 
tekijöiksi tai innoittajiksi on ilmoitettu 
Da’eshin, Hizbollahin ja al-Qaidan 
kaltaiset jihadistiryhmät; katsoo, että myös 
äärioikeisto, äärivasemmisto ja 
etnonationalistiset separatistiset ääriliikkeet 
herättävät huolta;

Or. en

Tarkistus 81
Doru-Claudian Frunzulică

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltioihin on viime vuosina tehty 
vakavia terroristihyökkäyksiä, joiden 
tekijöiksi tai innoittajiksi on ilmoitettu 
Da’eshin ja al-Qaidan kaltaiset 
jihadistiryhmät; katsoo, että myös 
äärioikeisto, äärivasemmisto ja 
etnonationalistiset separatistiset ääriliikkeet 
herättävät huolta;

J. ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltioihin on viime vuosina tehty 
vakavia terroristihyökkäyksiä, joiden 
tekijöiksi tai innoittajiksi on ilmoitettu 
Da’eshin, Hizbollahin ja al-Qaidan 
kaltaiset jihadistiryhmät; katsoo, että myös 
äärioikeisto, äärivasemmisto ja 
etnonationalistiset separatistiset ääriliikkeet 
herättävät huolta;

Or. en

Tarkistus 82
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltioihin on viime vuosina tehty 
vakavia terroristihyökkäyksiä, joiden 
tekijöiksi tai innoittajiksi on ilmoitettu 
Da’eshin ja al-Qaidan kaltaiset 
jihadistiryhmät; katsoo, että myös 

J. ottaa huomioon, että Euroopassa
on viime vuosina tehty vakavia 
terroristihyökkäyksiä, joiden tekijöiksi tai 
innoittajiksi on ilmoitettu Da’eshin, 
Hizbollahin ja al-Qaidan kaltaiset 
jihadistiryhmät; katsoo, että myös 
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äärioikeisto, äärivasemmisto ja 
etnonationalistiset separatistiset ääriliikkeet 
herättävät huolta;

äärioikeisto, äärivasemmisto ja 
etnonationalistiset separatistiset ääriliikkeet 
herättävät huolta;

Or. en

Tarkistus 83
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. toteaa, että äärivasemmiston 
väkivaltaisten ääriliikkeiden kohteena 
ovat pääasiassa hallitukset, taloudelliset 
instituutiot ja poliisiviranomaiset1a; 
toteaa, että äärioikeiston väkivaltaisia 
ääriliikkeitä ohjaa ajatus, jonka mukaan 
kuuluminen tiettyyn etniseen ryhmään, 
kansakuntaan tai rotuun määrittää 
ihmisen arvon, ja tämän vuoksi niiden 
kohteena ovat erityisesti haavoittuvat 
ryhmät, kuten maahanmuuttajat, 
pakolaiset, kodittomat tai vammaiset, 
juutalaiset tai uskonnolliset 
vähemmistöt2a; toteaa sekä 
äärivasemmiston että äärioikeiston 
väkivaltaisen ekstremismin tähtäävän 
demokratian ja oikeusvaltioperiaatteeseen 
perustuvien liberaalien järjestelmien 
vallasta syöksemiseen EU:ssa samalla 
kun ne halveksuvat sitä, että valtio on 
ainoa, jolla on legitiimi oikeus käyttää 
voimaa; 

__________________

1a Europolin terrorismitilanteesta ja -
suuntauksista Euroopassa vuonna 2017 
annettu selvitys, s. 48.

2a

https://www.verfassungsschutz.de/en/field
s-of-work/right-wing-extremism/what-is-
right-wing-extremism
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Or. en

Tarkistus 84
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J b. toteaa, että suurin osa EU:ssa 
vuonna 2017 tehdyistä terrori-iskuista 
määriteltiin separatistisiksi hyökkäyksiksi 
(137 kaikkiaan 205:stä) – joskin ne 
aiheuttivat lähinnä omaisuusvahinkoja1a; 
toteaa, että etnonationalistiset 
separatistiset ääriliikkeet ovat peräisin 
sekä EU:sta että sen ulkopuolelta, ja että 
PKK on näkyvin esimerkki viimeksi 
mainituista; toteaa, että Europolin vuoden
2018 TE-SAT-selvityksen mukaan edellä 
kuvattujen ääriliikkeiden rohkaisemaa 
EU:n laajuista terroristiverkostoa ei tällä 
hetkellä ole olemassa; 

__________________

1a Europolin terrorismitilanteesta ja 
-suuntauksista Euroopassa vuonna 2018 
annettu selvitys, s. 45.

1b Europolin terrorismitilanteesta ja 
-suuntauksista Euroopassa vuonna 2018 
annettu selvitys, alkaen s. 45.

Or. en

Tarkistus 85
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J c kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J c. toteaa, että Europolin vuoden 2018 
TE-SAT-selvityksessä todetaan selvästi, 
että mitkään yhdenkään terroristiluokan 
raportoidut toimet eivät 
kokonaisuudessaan ole olleet yhtä 
tappavia ja yhtä paljon yhteiskuntaan 
vaikuttavia, kuin jihadistiterroristien 
toimet; 

__________________

1a Europolin terrorismitilanteesta ja 
-suuntauksista Euroopassa vuonna 2018 
annettu selvitys, s. 4.

Or. en

Tarkistus 86
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. toteaa, että kun 
terroristihyökkäykset ovat ”siviiliväestöön 
kohdistuvaa laajamittaista tai 
järjestelmällistä hyökkäystä ja 
hyökkäyksestä tietoisena”, terroristisilla 
murhilla tarkoitetaan Kansainvälisen 
rikostuomioistuimen 17. heinäkuuta 1998 
annetun Rooman peruskirjan 7 artiklassa 
esitettyä;

Or. en

Tarkistus 87
Eva Joly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. toteaa, että väkivaltaisten 
äärioikeistolaisten ryhmien ja valkoista 
ylivaltaa kannattavien henkilöiden 
kostoterrorismin vaara lisääntyy, kuten on 
todettu joissakin jäsenvaltioissa; toteaa, 
että äärioikeiston suunnitelmia on jo 
torjuttu;

Or. en

Tarkistus 88
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. toteaa, että valkoista ylivaltaa 
kannattavien ja valkoisten nationalistien 
ryhmien yksinkertaisen viestinsä 
edistäminen muodostaa haasteita 
integraatiolle ja edistää ääriliikkeiden 
ideologioita;

Or. en

Tarkistus 89
Dominique Martin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. ottaa huomioon, että EU:ssa on 
menehtynyt 3 400 henkilöä vuoden 2001 
jälkeen;

Or. fr
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Tarkistus 90
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että kehityssuunnat ja
epävakaus Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa 
ja Kaukasian alueella ovat auttaneet 
Da’eshia ja muita terroristiryhmiä 
saavuttamaan jalansijan EU:n 
rajanaapureissa, kuten Länsi-Balkanilla, ja 
katsoo, että sisäisen ja ulkoisen 
turvallisuuden välisestä yhteydestä on 
tullut entistä selvempi;

K. katsoo, että epävakaus, valtioiden 
romahtaminen, sektarianismi, salafismin 
ja wahhabismin kaltaisten islamin 
suvaitsemattomien tulkintojen leviäminen 
pääasiassa Saudi-Arabiasta sekä alueen 
valtioiden harjoittama terroristiryhmien 
välineellistäminen geopoliittisten 
agendojensa palvelukseen erityisesti
Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa ovat 
auttaneet Da’eshia, al-Qaidaa ja muita 
terroristiryhmiä saavuttamaan jalansijan 
näillä alueilla ja laajentamaan sitä EU:n 
rajanaapureissa, kuten Länsi-Balkanilla, ja 
katsoo, että sisäisen ja ulkoisen 
turvallisuuden välisestä yhteydestä on 
tullut entistä selvempi;

Or. en

Tarkistus 91
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että kehityssuunnat ja 
epävakaus Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa 
ja Kaukasian alueella ovat auttaneet 
Da’eshia ja muita terroristiryhmiä 
saavuttamaan jalansijan EU:n 
rajanaapureissa, kuten Länsi-Balkanilla, ja 
katsoo, että sisäisen ja ulkoisen 
turvallisuuden välisestä yhteydestä on 
tullut entistä selvempi;

K. katsoo, että kehityssuunnat ja 
epävakaus Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa 
ovat auttaneet Da’eshia ja muita 
terroristiryhmiä saavuttamaan jalansijan 
EU:n rajanaapureissa ja värväämään EU:n 
jäsenvaltioista kotoisin olevia taistelijoita 
ennen näkemättömässä laajuudessa, ja 
katsoo, että sisäisen ja ulkoisen 
turvallisuuden välisestä yhteydestä on siis
tullut entistä selvempi;

Or. fr
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Tarkistus 92
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että kehityssuunnat ja 
epävakaus Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa 
ja Kaukasian alueella ovat auttaneet 
Da’eshia ja muita terroristiryhmiä 
saavuttamaan jalansijan EU:n 
rajanaapureissa, kuten Länsi-Balkanilla, 
ja katsoo, että sisäisen ja ulkoisen 
turvallisuuden välisestä yhteydestä on 
tullut entistä selvempi;

K. katsoo, että kehityssuunnat ja 
epävakaus Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa 
ovat auttaneet Da’eshia ja muita 
terroristiryhmiä saavuttamaan jalansijan ja 
että syynä on laajalti ollut Irakissa, 
Syyriassa ja Libyassa toteutettujen 
lukuisten sotilasoperaatioiden vakautta 
horjuttava vaikutus; katsoo, että sisäisen 
ja ulkoisen turvallisuuden välisestä 
yhteydestä on tullut entistä selvempi;

Or. fr

Tarkistus 93
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että kehityssuunnat ja 
epävakaus Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa 
ja Kaukasian alueella ovat auttaneet 
Da’eshia ja muita terroristiryhmiä 
saavuttamaan jalansijan EU:n 
rajanaapureissa, kuten Länsi-Balkanilla, ja 
katsoo, että sisäisen ja ulkoisen 
turvallisuuden välisestä yhteydestä on 
tullut entistä selvempi;

K. katsoo, että kehityssuunnat ja 
epävakaus Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa 
ja Kaukasiassa tekevät tietyistä tekijöistä 
EU:n rajanaapureissa, kuten 
Länsi-Balkanilla, haavoittuvampia 
ääriliikkeiden vaikutusvallalle, ja katsoo, 
että sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden 
välisestä yhteydestä on tullut entistä 
selvempi;

Or. en

Tarkistus 94
Eva Joly
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että kehityssuunnat ja 
epävakaus Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa 
ja Kaukasian alueella ovat auttaneet 
Da’eshia ja muita terroristiryhmiä 
saavuttamaan jalansijan EU:n 
rajanaapureissa, kuten Länsi-Balkanilla, ja 
katsoo, että sisäisen ja ulkoisen 
turvallisuuden välisestä yhteydestä on 
tullut entistä selvempi;

K. katsoo, että kehityssuunnat ja 
epävakaus Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa 
ja Kaukasian alueella ovat auttaneet 
Da’eshia ja muita terroristiryhmiä 
saavuttamaan jalansijan EU:n 
rajanaapureissa, ja katsoo, että sisäisen ja 
ulkoisen turvallisuuden välisestä 
yhteydestä on tullut entistä selvempi;

Or. en

Tarkistus 95
Dominique Martin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että kehityssuunnat ja 
epävakaus Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa 
ja Kaukasian alueella ovat auttaneet 
Da’eshia ja muita terroristiryhmiä 
saavuttamaan jalansijan EU:n 
rajanaapureissa, kuten Länsi-Balkanilla, ja 
katsoo, että sisäisen ja ulkoisen 
turvallisuuden välisestä yhteydestä on 
tullut entistä selvempi;

K. katsoo, että kehityssuunnat ja 
epävakaus Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa 
ja Kaukasian alueella ovat auttaneet 
Da’eshia ja muita terroristiryhmiä 
saavuttamaan jalansijan EU:n 
rajanaapureissa, kuten Länsi-Balkanilla, ja 
katsoo, että sisäisen ja ulkoisen 
turvallisuuden välisestä yhteydestä on 
tullut kiistaton;

Or. fr

Tarkistus 96
Eva Joly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. toteaa, että sotilaalliset 
tutkimusmatkat esimerkiksi Irakiin tai 
Libyaan ovat osaltaan edistäneet EU:n 
naapurialueiden epävakautta, 
heikentäneet valtion toimijoita ja 
ruokkineet jihadistista ”lännen” vastaista 
retoriikkaa;

Or. en

Tarkistus 97
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie 
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. katsoo, että terroriuhan 
rajatylittävät näkökohdat edellyttävät 
EU:n koordinoitua lähestymistapaa, jossa 
yhteistyö ja avustus tarjotaan valmiuksien 
kehittämisen muodossa kolmansissa 
maissa;

Or. en

Tarkistus 98
Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. toteaa, että kolmansien maiden 
väitetään rahoittaneen Da’eshia ja/tai 
muita ääriliikkeitä ja tarjonneen niille 
sotilaskalustoa, ja katsoo, että tätä on 
tutkittava;
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Or. en

Tarkistus 99
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. toteaa, että kärsittyään sotilaallisen 
tappion omalla alueellaan Da’esh muutti 
strategiaansa siten, että entistä 
harvemmat matkustavat Syyriaan ja 
Irakiin terrorismiin liittyvissä 
tarkoituksissa, kun taas EU:n alueella 
olevia jihadisteja ja ”nukkuvia soluja” 
kannustetaan tekemään hyökkäyksiä 
omissa kotimaissaan;

L. toteaa, että tuhansia Euroopassa 
syntyneitä tai siellä oleskelleita 
kansalaisia, jotka ovat lähtöisin 
pääasiassa monien jäsenvaltioiden 
heikosti integroituneista yhteisöistä, on 
liittynyt Da’eshin terroritoimiin Syyriassa 
ja Irakissa, mutta strategia on muuttunut 
Da’eshin kärsittyä sotilaallisen tappion 
näillä alueilla, ja useita Da’eshin 
taistelijoita palaa Eurooppaan tai 
matkustaa muihin maihin terrorismiin 
liittyvissä tarkoituksissa, erityisesti heikon 
hallinnon maihin, kuten Libyaan, kun 
taas EU:n alueella olevia ”nukkuvia soluja” 
ja henkilöitä kannustetaan tekemään 
hyökkäyksiä;

Or. en

Tarkistus 100
Dominique Martin, André Elissen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. toteaa, että kärsittyään sotilaallisen 
tappion omalla alueellaan Da’esh muutti 
strategiaansa siten, että entistä harvemmat 
matkustavat Syyriaan ja Irakiin 
terrorismiin liittyvissä tarkoituksissa, kun 
taas EU:n alueella olevia jihadisteja ja 
”nukkuvia soluja” kannustetaan
tekemään hyökkäyksiä omissa 

L. toteaa, että kärsittyään sotilaallisen 
tappion omalla alueellaan Da’esh muutti 
strategiaansa siten, että entistä harvemmat 
matkustavat Syyriaan ja Irakiin 
terrorismiin liittyvissä tarkoituksissa, mikä 
ilmenee ensisijaisesti joidenkin jihadistien 
paluuna ja toissijaisesti EU:n alueella 
olevien jihadistien ja ”nukkuvien solujen” 
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kotimaissaan; kannustamisena tekemään hyökkäyksiä 
omissa kotimaissaan;

Or. fr

Tarkistus 101
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. toteaa, että kärsittyään sotilaallisen 
tappion omalla alueellaan Da’esh muutti 
strategiaansa siten, että entistä harvemmat 
matkustavat Syyriaan ja Irakiin 
terrorismiin liittyvissä tarkoituksissa, kun 
taas EU:n alueella olevia jihadisteja ja
”nukkuvia soluja” kannustetaan tekemään 
hyökkäyksiä omissa kotimaissaan;

L. toteaa, että kärsittyään sotilaallisen 
tappion omalla alueellaan Da’esh muutti 
strategiaansa siten, että entistä harvemmat 
matkustavat Syyriaan ja Irakiin 
terrorismiin liittyvissä tarkoituksissa, kun 
taas EU:n alueella olevia terroristisia
jihadisteja niin kutsuttuja ”nukkuvia 
soluja” ja ”yksinäinen susi” -tekijöitä / 
pienryhmiä kannustetaan tekemään 
hyökkäyksiä omissa asuin- tai
kotimaissaan;

Or. de

Tarkistus 102
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. toteaa, että kärsittyään sotilaallisen 
tappion omalla alueellaan Da’esh muutti
strategiaansa siten, että entistä harvemmat 
matkustavat Syyriaan ja Irakiin 
terrorismiin liittyvissä tarkoituksissa, kun 
taas EU:n alueella olevia jihadisteja ja 
”nukkuvia soluja” kannustetaan tekemään 
hyökkäyksiä omissa kotimaissaan;

L. toteaa, että kärsittyään sotilaallisen 
tappion omalla alueellaan Da’esh voi 
muuttaa strategiaansa siten, että entistä 
harvemmat matkustavat Syyriaan ja Irakiin 
terrorismiin liittyvissä tarkoituksissa, kun 
taas EU:n alueella olevia jihadisteja ja 
”nukkuvia soluja” kannustetaan tekemään 
hyökkäyksiä omissa kotimaissaan;
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Or. en

Tarkistus 103
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. toteaa, että kärsittyään sotilaallisen 
tappion omalla alueellaan Da’esh muutti 
strategiaansa siten, että entistä harvemmat 
matkustavat Syyriaan ja Irakiin 
terrorismiin liittyvissä tarkoituksissa, kun 
taas EU:n alueella olevia jihadisteja ja
”nukkuvia soluja” kannustetaan
tekemään hyökkäyksiä omissa 
kotimaissaan;

L. toteaa, että kärsittyään sotilaallisen 
tappion Irakissa ja Syyriassa Da’esh 
muutti strategiaansa siten, että entistä 
harvemmat matkustavat Syyriaan ja Irakiin 
terrorismiin liittyvissä tarkoituksissa, kun 
taas EU:n alueella olevia ”nukkuvia
terroristisoluja” aktivoidaan tekemään 
hyökkäyksiä omissa kotimaissaan;

Or. fr

Tarkistus 104
Eva Joly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. toteaa, että kärsittyään sotilaallisen 
tappion omalla alueellaan Da’esh muutti 
strategiaansa siten, että entistä harvemmat 
matkustavat Syyriaan ja Irakiin 
terrorismiin liittyvissä tarkoituksissa, kun 
taas EU:n alueella olevia jihadisteja ja 
”nukkuvia soluja” kannustetaan tekemään 
hyökkäyksiä omissa kotimaissaan;

L. toteaa, että kärsittyään sotilaallisen 
tappion omalla alueellaan Da’esh muutti 
strategiaansa siten, että entistä harvemmat 
matkustavat Syyriaan ja Irakiin 
terrorismiin liittyvissä tarkoituksissa, kun 
taas EU:n alueella olevia väkivaltaisia 
henkilöitä kannustetaan tekemään 
hyökkäyksiä omissa kotimaissaan;

Or. en

Tarkistus 105
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
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Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että Da’esh ja al-
Qaida ovat taloudellisesti omavaraisia, ja 
toteaa, että muun muassa hyödykkeiden, 
ampuma-aseiden, öljyn, huumausaineiden, 
savukkeiden ja kulttuuriesineiden laiton 
kauppa samoin kuin ihmiskauppa, orjuus, 
lasten hyväksikäyttö sekä ryöstöntapainen 
ja muu kiristys ovat välineitä, joilla 
terroristiryhmät rajoittavat nykyään 
toimintaansa; katsoo, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terroristiryhmien välinen 
yhteys on kasvava turvallisuusuhka; toteaa, 
että näiden lähteiden avulla olisi 
mahdollista jatkaa al-Qaidan tulevan
rikollistoiminnan rahoittamista ja että 
sama koskee Da’eshia sen kärsittyä 
alueellisen tappion Syyriassa ja Irakissa;

M. ottaa huomioon, että suuret 
kansainväliset terroristijärjestöt ovat 
taloudellisesti omavaraisia, ja toteaa, että 
muun muassa hyödykkeiden, ampuma-
aseiden, öljyn, huumausaineiden, 
savukkeiden ja kulttuuriesineiden laiton 
kauppa samoin kuin ihmiskauppa, orjuus, 
lasten hyväksikäyttö sekä ryöstöntapainen 
ja muu kiristys ovat välineitä, joilla 
terroristiryhmät rahoittavat nykyään 
toimintaansa; katsoo, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terroristiryhmien välinen 
yhteys on kasvava turvallisuusuhka; toteaa, 
että EU:n jäsenvaltiot aliarvioivat usein 
turvallisuusuhan eivätkä pane tehokkaasti 
täytäntöön EU:n rahanpesun ja 
terrorismin rahoituksen torjuntaa 
koskevia direktiivejä eivätkä uudista EU:n 
alv-järjestelmää siten, että terroristit ja 
muu järjestäytynyt rikollisuus ei voisi sitä 
hyödyntää; toteaa, että näiden lähteiden 
avulla olisi mahdollista jatkaa suurten 
kansainvälisten terroristijärjestöjen
rikollistoiminnan rahoittamista;

Or. en

Tarkistus 106
Pina Picierno

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että Da’esh ja 
al-Qaida ovat taloudellisesti omavaraisia, 
ja toteaa, että muun muassa hyödykkeiden, 
ampuma-aseiden, öljyn, huumausaineiden, 
savukkeiden ja kulttuuriesineiden laiton 

M. ottaa huomioon, että Da’esh ja 
al-Qaida ovat taloudellisesti omavaraisia, 
ja toteaa, että muun muassa hyödykkeiden, 
ampuma-aseiden, öljyn, huumausaineiden, 
savukkeiden ja kulttuuriesineiden laiton 
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kauppa samoin kuin ihmiskauppa, orjuus, 
lasten hyväksikäyttö sekä ryöstöntapainen 
ja muu kiristys ovat välineitä, joilla 
terroristiryhmät rajoittavat nykyään 
toimintaansa; katsoo, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terroristiryhmien välinen 
yhteys on kasvava turvallisuusuhka; toteaa, 
että näiden lähteiden avulla olisi 
mahdollista jatkaa al-Qaidan tulevan 
rikollistoiminnan rahoittamista ja että sama 
koskee Da’eshia sen kärsittyä alueellisen 
tappion Syyriassa ja Irakissa;

kauppa samoin kuin ihmiskauppa, orjuus, 
lasten hyväksikäyttö sekä ryöstöntapainen 
ja muu kiristys ovat välineitä, joilla 
terroristiryhmät rahoittavat nykyään 
toimintaansa; katsoo, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terroristiryhmien välinen 
yhteys on kasvava turvallisuusuhka; toteaa, 
että näiden lähteiden avulla olisi 
mahdollista jatkaa al-Qaidan tulevan 
rikollistoiminnan rahoittamista ja että sama 
koskee Da’eshia sen kärsittyä alueellisen 
tappion Syyriassa ja Irakissa; toteaa, että 
Hizbollah saa rahoitusta Iranin 
islamilaiselta tasavallalta ja että se 
rahoittaa itse toimintaansa lahjoituksilla, 
joita saadaan muun muassa joiltakin 
eurooppalaisilta tukijoilta, sekä 
huumausainekaupan ja muun laittoman 
toiminnan avulla;

Or. it

Tarkistus 107
Heinz K. Becker, Milan Zver, Artis Pabriks, Péter Niedermüller, Lorenzo Cesa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että Da’esh ja 
al-Qaida ovat taloudellisesti omavaraisia, 
ja toteaa, että muun muassa hyödykkeiden, 
ampuma-aseiden, öljyn, huumausaineiden, 
savukkeiden ja kulttuuriesineiden laiton 
kauppa samoin kuin ihmiskauppa, orjuus, 
lasten hyväksikäyttö sekä ryöstöntapainen 
ja muu kiristys ovat välineitä, joilla 
terroristiryhmät rajoittavat nykyään 
toimintaansa; katsoo, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terroristiryhmien välinen 
yhteys on kasvava turvallisuusuhka; toteaa, 
että näiden lähteiden avulla olisi 
mahdollista jatkaa al-Qaidan tulevan 
rikollistoiminnan rahoittamista ja että sama 
koskee Da’eshia sen kärsittyä alueellisen 

M. ottaa huomioon, että Da’esh ja 
al-Qaida ovat taloudellisesti omavaraisia, 
ja toteaa, että muun muassa hyödykkeiden, 
ampuma-aseiden, öljyn, huumausaineiden, 
savukkeiden ja kulttuuriesineiden laiton 
kauppa samoin kuin ihmiskauppa, orjuus, 
lasten hyväksikäyttö sekä ryöstöntapainen 
ja muu kiristys ovat välineitä, joilla 
terroristiryhmät rajoittavat nykyään 
toimintaansa; katsoo, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terroristiryhmien välinen 
yhteys on kasvava turvallisuusuhka; toteaa, 
että näiden lähteiden avulla olisi 
mahdollista jatkaa al-Qaidan tulevan 
rikollistoiminnan rahoittamista ja että sama 
koskee Da’eshia sen kärsittyä alueellisen 
tappion Syyriassa ja Irakissa; toteaa, että 
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tappion Syyriassa ja Irakissa; Hizbollah saa merkittävää rahoitusta 
isäntämaaltaan Iranin islamilaiselta 
tasavallalta, lahjoituksina myös 
tukijoiltaan Euroopassa sekä 
huumekaupasta ja muusta laittomasta 
toiminnasta;

Or. en

Tarkistus 108
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että Da’esh ja 
al-Qaida ovat taloudellisesti omavaraisia, 
ja toteaa, että muun muassa hyödykkeiden, 
ampuma-aseiden, öljyn, huumausaineiden, 
savukkeiden ja kulttuuriesineiden laiton 
kauppa samoin kuin ihmiskauppa, orjuus, 
lasten hyväksikäyttö sekä ryöstöntapainen 
ja muu kiristys ovat välineitä, joilla 
terroristiryhmät rajoittavat nykyään
toimintaansa; katsoo, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terroristiryhmien välinen 
yhteys on kasvava turvallisuusuhka; 
toteaa, että näiden lähteiden avulla olisi 
mahdollista jatkaa al-Qaidan tulevan 
rikollistoiminnan rahoittamista ja että 
sama koskee Da’eshia sen kärsittyä 
alueellisen tappion Syyriassa ja Irakissa;

M. ottaa huomioon, että Da’esh ja 
al-Qaida ovat taloudellisesti omavaraisia, 
ja toteaa, että muun muassa hyödykkeiden, 
ampuma-aseiden, öljyn, huumausaineiden, 
savukkeiden ja kulttuuriesineiden laiton 
kauppa samoin kuin ihmiskauppa, orjuus, 
lasten hyväksikäyttö sekä ryöstöntapainen 
ja muu kiristys ovat osoittautuneet 
välineiksi, joilla terroristiryhmät rajoittavat 
toimintaansa; katsoo, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terroristiryhmien välinen 
yhteys on vakava turvallisuusuhka;

Or. fr

Tarkistus 109
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale



PE627.791v02-00 60/185 AM\1163127FI.docx

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että Da’esh ja 
al-Qaida ovat taloudellisesti omavaraisia, 
ja toteaa, että muun muassa hyödykkeiden, 
ampuma-aseiden, öljyn, huumausaineiden, 
savukkeiden ja kulttuuriesineiden laiton 
kauppa samoin kuin ihmiskauppa, orjuus, 
lasten hyväksikäyttö sekä ryöstöntapainen 
ja muu kiristys ovat välineitä, joilla 
terroristiryhmät rajoittavat nykyään 
toimintaansa; katsoo, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terroristiryhmien välinen 
yhteys on kasvava turvallisuusuhka; toteaa, 
että näiden lähteiden avulla olisi
mahdollista jatkaa al-Qaidan tulevan
rikollistoiminnan rahoittamista ja että sama 
koskee Da’eshia sen kärsittyä alueellisen 
tappion Syyriassa ja Irakissa;

M. ottaa huomioon, että Da’esh ja 
al-Qaida ovat taloudellisesti omavaraisia, 
koska niitä rahoittavat tietyt valtiot ja 
muut kuin valtiolliset toimijat, mutta myös 
koska ne saavat tuloja muun muassa 
hyödykkeiden, ampuma-aseiden, öljyn, 
huumausaineiden, savukkeiden ja 
kulttuuriesineiden laittomasta kaupasta, ja 
että myös ihmiskauppa, orjuus, lasten 
hyväksikäyttö sekä ryöstöntapainen ja muu 
kiristys ovat välineitä, joilla 
terroristiryhmät rajoittavat nykyään 
toimintaansa; katsoo, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terroristiryhmien välinen 
yhteys on kasvava turvallisuusuhka; toteaa, 
että veroparatiisien sekä eurooppalaisten 
ja globaalien rahoitusjärjestelmien 
erilaisten porsaanreikien avulla on 
mahdollista jatkaa rahanpesua ja 
al-Qaidan rikollistoiminnan rahoittamista 
ja että sama koskee Da’eshia ja muita 
terroristiryhmiä ympäri maailman; 

Or. en

Tarkistus 110
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että Da’esh ja 
al-Qaida ovat taloudellisesti omavaraisia, 
ja toteaa, että muun muassa hyödykkeiden, 
ampuma-aseiden, öljyn, huumausaineiden, 
savukkeiden ja kulttuuriesineiden laiton 
kauppa samoin kuin ihmiskauppa, orjuus, 
lasten hyväksikäyttö sekä ryöstöntapainen 
ja muu kiristys ovat välineitä, joilla 
terroristiryhmät rajoittavat nykyään 
toimintaansa; katsoo, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terroristiryhmien välinen 

M. ottaa huomioon, että Da’esh ja 
al-Qaida ovat taloudellisesti omavaraisia, 
ja toteaa, että muun muassa hyödykkeiden, 
aseiden, raaka- ja polttoaineiden, 
huumausaineiden, savukkeiden ja 
kulttuuriesineiden laiton kauppa samoin 
kuin ihmiskauppa, orjuus, lasten 
hyväksikäyttö sekä muu rikollinen 
toiminta ovat välineitä, joilla 
terroristiryhmät rajoittavat nykyään 
toimintaansa; katsoo, että järjestäytyneen 
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yhteys on kasvava turvallisuusuhka; toteaa, 
että näiden lähteiden avulla olisi 
mahdollista jatkaa al-Qaidan tulevan 
rikollistoiminnan rahoittamista ja että sama 
koskee Da’eshia sen kärsittyä alueellisen 
tappion Syyriassa ja Irakissa;

rikollisuuden ja terroristiryhmien välinen 
yhteys on kasvava turvallisuusuhka; toteaa, 
että näiden lähteiden avulla olisi 
mahdollista jatkaa al-Qaidan tulevan 
rikollistoiminnan rahoittamista ja että sama 
koskee Da’eshia sen kärsittyä alueellisen 
tappion Syyriassa ja Irakissa ja että tämän 
riskin aiheuttavat myös Da’eshin 
mahdolliset seuraajaorganisaatiot ja muut 
terrorismia harjoittavat toimijat;

Or. de

Tarkistus 111
Doru-Claudian Frunzulică

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että Da’esh ja al-
Qaida ovat taloudellisesti omavaraisia, ja 
toteaa, että muun muassa hyödykkeiden, 
ampuma-aseiden, öljyn, huumausaineiden, 
savukkeiden ja kulttuuriesineiden laiton 
kauppa samoin kuin ihmiskauppa, orjuus, 
lasten hyväksikäyttö sekä ryöstöntapainen 
ja muu kiristys ovat välineitä, joilla 
terroristiryhmät rajoittavat nykyään 
toimintaansa; katsoo, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terroristiryhmien välinen
yhteys on kasvava turvallisuusuhka; toteaa, 
että näiden lähteiden avulla olisi 
mahdollista jatkaa al-Qaidan tulevan
rikollistoiminnan rahoittamista ja että 
sama koskee Da’eshia sen kärsittyä 
alueellisen tappion Syyriassa ja Irakissa;

M. ottaa huomioon, että Da’esh ja al-
Qaida pyrkivät olemaan taloudellisesti 
omavaraisia, ja toteaa, että muun muassa 
hyödykkeiden, ampuma-aseiden, öljyn, 
huumausaineiden, savukkeiden ja 
kulttuuriesineiden laiton kauppa samoin 
kuin ihmiskauppa, orjuus, lasten 
hyväksikäyttö sekä ryöstöntapainen ja muu 
kiristys ovat välineitä, joilla 
terroristiryhmät rajoittavat nykyään 
toimintaansa; katsoo, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terroristiryhmien väliset 
mahdolliset yhteydet ovat 
huomionarvoinen kasvava 
turvallisuusuhka;

Or. en

Tarkistus 112
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että Da’esh ja 
al-Qaida ovat taloudellisesti omavaraisia, 
ja toteaa, että muun muassa hyödykkeiden, 
ampuma-aseiden, öljyn, huumausaineiden, 
savukkeiden ja kulttuuriesineiden laiton 
kauppa samoin kuin ihmiskauppa, orjuus, 
lasten hyväksikäyttö sekä ryöstöntapainen 
ja muu kiristys ovat välineitä, joilla 
terroristiryhmät rajoittavat nykyään 
toimintaansa; katsoo, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terroristiryhmien välinen 
yhteys on kasvava turvallisuusuhka; toteaa, 
että näiden lähteiden avulla olisi 
mahdollista jatkaa al-Qaidan tulevan 
rikollistoiminnan rahoittamista ja että sama
koskee Da’eshia sen kärsittyä alueellisen 
tappion Syyriassa ja Irakissa;

M. ottaa huomioon, että Da’esh ja 
al-Qaida ovat taloudellisesti omavaraisia, 
ja toteaa, että muun muassa hyödykkeiden, 
ampuma-aseiden, öljyn, huumausaineiden, 
savukkeiden ja kulttuuriesineiden laiton 
kauppa samoin kuin ihmiskauppa, orjuus, 
lasten hyväksikäyttö sekä ryöstöntapainen 
ja muu kiristys ovat välineitä, joilla 
terroristiryhmät rajoittavat nykyään 
toimintaansa; katsoo, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terroristiryhmien välinen 
yhteys on kasvava turvallisuusuhka; toteaa, 
että näiden lähteiden avulla olisi 
mahdollista jatkaa al-Qaidan tulevan 
rikollistoiminnan rahoittamista ja että sama 
koskee Da’eshia sen kärsittyä alueellisen 
tappion Syyriassa ja Irakissa; toteaa, että 
kansainvälisiä terroristijärjestöjä tukevat 
usein valtiolliset toimijat;

Or. en

Tarkistus 113
Edward Czesak

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että Da’esh ja 
al-Qaida ovat taloudellisesti omavaraisia, 
ja toteaa, että muun muassa hyödykkeiden, 
ampuma-aseiden, öljyn, huumausaineiden, 
savukkeiden ja kulttuuriesineiden laiton 
kauppa samoin kuin ihmiskauppa, orjuus, 
lasten hyväksikäyttö sekä ryöstöntapainen 
ja muu kiristys ovat välineitä, joilla 
terroristiryhmät rajoittavat nykyään 
toimintaansa; katsoo, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terroristiryhmien välinen 
yhteys on kasvava turvallisuusuhka; 

M. ottaa huomioon, että Da’esh ja 
al-Qaida ovat taloudellisesti omavaraisia, 
ja toteaa, että muun muassa hyödykkeiden, 
ampuma-aseiden, öljyn, huumausaineiden, 
savukkeiden ja kulttuuriesineiden laiton 
kauppa samoin kuin ihmiskauppa, orjuus, 
lasten hyväksikäyttö sekä ryöstöntapainen 
ja muu kiristys ovat välineitä, joilla 
terroristiryhmät rajoittavat nykyään 
toimintaansa; toteaa, että näiden lähteiden 
avulla olisi mahdollista jatkaa al-Qaidan 
tulevan rikollistoiminnan rahoittamista ja 
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toteaa, että näiden lähteiden avulla olisi 
mahdollista jatkaa al-Qaidan tulevan 
rikollistoiminnan rahoittamista ja että sama 
koskee Da’eshia sen kärsittyä alueellisen 
tappion Syyriassa ja Irakissa;

että sama koskee Da’eshia sen kärsittyä 
alueellisen tappion Syyriassa ja Irakissa;

Or. en

Tarkistus 114
Dominique Martin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että Da’esh ja 
al-Qaida ovat taloudellisesti omavaraisia, 
ja toteaa, että muun muassa hyödykkeiden, 
ampuma-aseiden, öljyn, huumausaineiden, 
savukkeiden ja kulttuuriesineiden laiton 
kauppa samoin kuin ihmiskauppa, orjuus, 
lasten hyväksikäyttö sekä ryöstöntapainen 
ja muu kiristys ovat välineitä, joilla 
terroristiryhmät rajoittavat nykyään 
toimintaansa; katsoo, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terroristiryhmien välinen 
yhteys on kasvava turvallisuusuhka; toteaa, 
että näiden lähteiden avulla olisi 
mahdollista jatkaa al-Qaidan tulevan 
rikollistoiminnan rahoittamista ja että sama 
koskee Da’eshia sen kärsittyä alueellisen 
tappion Syyriassa ja Irakissa;

M. ottaa huomioon, että Da’esh ja 
al-Qaida ovat taloudellisesti omavaraisia, 
ja toteaa, että muun muassa hyödykkeiden, 
ampuma-aseiden, öljyn, huumausaineiden, 
savukkeiden ja kulttuuriesineiden laiton 
kauppa, alv-petokset samoin kuin 
ihmiskauppa, orjuus, lasten hyväksikäyttö 
sekä ryöstöntapainen ja muu kiristys ovat 
välineitä, joilla terroristiryhmät rajoittavat 
nykyään toimintaansa; katsoo, että 
järjestäytyneen rikollisuuden ja 
terroristiryhmien välinen yhteys on 
kasvava turvallisuusuhka; toteaa, että 
näiden lähteiden avulla olisi mahdollista 
jatkaa al-Qaidan tulevan rikollistoiminnan 
rahoittamista ja että sama koskee Da’eshia 
sen kärsittyä alueellisen tappion Syyriassa 
ja Irakissa;

Or. fr

Tarkistus 115
Dubravka Šuica

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että Da’esh ja 
al-Qaida ovat taloudellisesti omavaraisia, 
ja toteaa, että muun muassa hyödykkeiden, 
ampuma-aseiden, öljyn, huumausaineiden, 
savukkeiden ja kulttuuriesineiden laiton 
kauppa samoin kuin ihmiskauppa, orjuus, 
lasten hyväksikäyttö sekä ryöstöntapainen 
ja muu kiristys ovat välineitä, joilla 
terroristiryhmät rajoittavat nykyään 
toimintaansa; katsoo, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terroristiryhmien välinen 
yhteys on kasvava turvallisuusuhka; toteaa, 
että näiden lähteiden avulla olisi 
mahdollista jatkaa al-Qaidan tulevan 
rikollistoiminnan rahoittamista ja että sama 
koskee Da’eshia sen kärsittyä alueellisen 
tappion Syyriassa ja Irakissa;

M. ottaa huomioon, että Da’esh ja 
al-Qaida ovat taloudellisesti omavaraisia, 
ja toteaa, että muun muassa hyödykkeiden, 
ampuma-aseiden, öljyn, huumausaineiden, 
savukkeiden ja kulttuuriesineiden laiton 
kauppa samoin kuin ihmiskauppa, orjuus, 
lasten hyväksikäyttö sekä ryöstöntapainen 
ja muu kiristys ovat välineitä, joilla 
terroristiryhmät rajoittavat nykyään 
toimintaansa; katsoo, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terroristiryhmien välinen 
mahdollinen yhteys on kasvava 
turvallisuusuhka; toteaa, että näiden 
lähteiden avulla olisi mahdollista jatkaa 
al-Qaidan tulevan rikollistoiminnan 
rahoittamista ja että sama koskee Da’eshia 
sen kärsittyä alueellisen tappion Syyriassa 
ja Irakissa;

Or. en

Tarkistus 116
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M a. ottaa huomioon, että Da’eshin ja 
muiden terroristiryhmien rahoituksen 
saanti on ollut mahdollista joidenkin 
jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin niin 
sanottujen terrorismin torjunnan alan 
liittolaisten, kuten Turkin ja 
Saudi-Arabian, aktiivisella tai 
passiivisella myötävaikutuksella mutta 
myös yksityisten eurooppalaisten 
toimijoiden myötävaikutuksella;

Or. fr
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Tarkistus 117
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M a. toteaa, että sortohallinto, heikot 
sosiaaliset ja taloudelliset olot, kuten 
korkea työttömyys, riittämättömät 
koulutusjärjestelmät ja lahkojen sisä- ja 
ulkopoliittiset agendat useissa Lähi-idän 
ja Pohjois-Afrikan alueen maissa, ovat 
luoneet hedelmällisen maaperän 
radikalisoitumiselle ja edistäneet 
terroriuhkaa;

Or. en

Tarkistus 118
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M a. (uusi) toteaa, että sortohallinto, 
heikot sosiaaliset ja taloudelliset olot, 
kuten korkea työttömyys, riittämättömät 
koulutusjärjestelmät ja lahkojen sisä- ja 
ulkopoliittiset agendat useissa Lähi-idän 
ja Pohjois-Afrikan alueen maissa ovat 
luoneet hedelmällisen maaperän 
radikalisoitumiselle ja edistäneet 
terroriuhkaa;

Or. en

Tarkistus 119
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. ottaa huomioon, että terroristit 
käyttävät edelleen pienaseita ja räjähteitä ja 
että he ovat yhä useammin käyttäneet 
tilapäisiä aseita, kuten ajoneuvoja, kuorma-
autoja ja veitsiä; toteaa, että viimeaikaiset 
hyökkäykset ovat joko olleet huolellisesti 
valmisteltuja tai spontaaneja;

N. ottaa huomioon, että terroristit 
käyttävät edelleen pienaseita ja räjähteitä ja 
että he ovat yhä useammin käyttäneet 
tilapäisiä aseita, kuten ajoneuvoja, kuorma-
autoja ja veitsiä; toteaa, että viimeaikaiset 
hyökkäykset ovat joko olleet huolellisesti 
valmisteltuja tai spontaaneja ja että 
yksittäishenkilöt ovat käyttäneet yleisiä 
työvälineitä halvoissa hyökkäyksissä 
”pehmeitä kohteita” vastaan pyrkien 
aiheuttamaan mahdollisimman suuria 
satunnaisten uhrien määriä kansalaisten 
joukossa;

Or. en

Tarkistus 120
Kristina Winberg, Anders Primdahl Vistisen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. ottaa huomioon, että terroristit 
käyttävät edelleen pienaseita ja räjähteitä ja 
että he ovat yhä useammin käyttäneet 
tilapäisiä aseita, kuten ajoneuvoja, kuorma-
autoja ja veitsiä; toteaa, että viimeaikaiset 
hyökkäykset ovat joko olleet huolellisesti 
valmisteltuja tai spontaaneja;

N. ottaa huomioon, että terroristit 
käyttävät edelleen pienaseita (joista lähes 
kaikki ovat EU:hun laittomasti tuotuja 
laittomia tuliaseita, eivätkä näin ollen ole 
peräisin EU:n laillisilta aseiden 
omistajilta) ja räjähteitä ja että he ovat yhä 
useammin käyttäneet tilapäisiä aseita,
kuten ajoneuvoja, kuorma-autoja ja veitsiä; 
toteaa, että viimeaikaiset hyökkäykset ovat 
joko olleet huolellisesti valmisteltuja tai 
spontaaneja;

Or. en

Tarkistus 121
Christian Ehler



AM\1163127FI.docx 67/185 PE627.791v02-00

FI

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. ottaa huomioon, että terroristit 
käyttävät edelleen pienaseita ja räjähteitä ja 
että he ovat yhä useammin käyttäneet 
tilapäisiä aseita, kuten ajoneuvoja, 
kuorma-autoja ja veitsiä; toteaa, että 
viimeaikaiset hyökkäykset ovat joko olleet 
huolellisesti valmisteltuja tai spontaaneja;

N. ottaa huomioon, että terroristit 
käyttävät edelleen pienaseita ja räjähteitä ja 
että he ovat yhä useammin käyttäneet 
tilapäisiä aseita, kuten maalla ja vesillä 
käytettäviä ajoneuvoja ja ilma-aluksia, 
lyömä- ja pistoaseita sekä kemiallisia 
aineita; toteaa, että viimeaikaiset 
hyökkäykset ovat joko olleet huolellisesti 
valmisteltuja tai spontaaneja;

Or. de

Tarkistus 122
Dominique Martin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. ottaa huomioon, että terroristit 
käyttävät edelleen pienaseita ja räjähteitä ja 
että he ovat yhä useammin käyttäneet 
tilapäisiä aseita, kuten ajoneuvoja, kuorma-
autoja ja veitsiä; toteaa, että viimeaikaiset 
hyökkäykset ovat joko olleet huolellisesti 
valmisteltuja tai spontaaneja;

N. ottaa huomioon, että terroristit 
käyttävät edelleen pienaseita ja räjähteitä ja 
että he ovat yhä useammin käyttäneet 
improvisoituja eli tilapäisiä aseita, kuten 
ajoneuvoja, kuorma-autoja, kirveitä ja 
veitsiä; toteaa, että viimeaikaiset 
hyökkäykset ovat joko olleet huolellisesti 
valmisteltuja tai spontaaneja;

Or. fr

Tarkistus 123
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. ottaa huomioon, että terroristit 
käyttävät edelleen pienaseita ja räjähteitä 
ja että he ovat yhä useammin käyttäneet 
tilapäisiä aseita, kuten ajoneuvoja, 
kuorma-autoja ja veitsiä; toteaa, että
viimeaikaiset hyökkäykset ovat joko olleet 
huolellisesti valmisteltuja tai spontaaneja;

N. ottaa huomioon, että viimeaikaiset 
hyökkäykset ovat osoittaneet, että 
yksittäiset terroristit ja terroristiryhmät 
käyttävät edelleen ampuma-aseita ja 
räjähteitä mutta että alkeellisempien ja 
vaikeammin havaittavissa olevien 
muuntyyppisten aseiden ja 
toimintamenetelmien käyttö lisääntyy;

Or. fr

Tarkistus 124
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. ottaa huomioon, että terroristit 
käyttävät edelleen pienaseita ja räjähteitä ja 
että he ovat yhä useammin käyttäneet 
tilapäisiä aseita, kuten ajoneuvoja, 
kuorma-autoja ja veitsiä; toteaa, että 
viimeaikaiset hyökkäykset ovat joko olleet 
huolellisesti valmisteltuja tai spontaaneja;

N. ottaa huomioon, että terroristit 
käyttävät edelleen pienaseita ja räjähteitä ja 
että he ovat yhä useammin käyttäneet 
improvisoituja aseita, kuten ajoneuvoja, 
kuorma-autoja ja veitsiä; toteaa, että 
viimeaikaiset hyökkäykset ovat joko olleet 
yksittäisten henkilöiden valmistelemia tai 
spontaaneja;

Or. fr

Tarkistus 125
Dominique Martin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N a. ottaa huomioon, että 
miehittämättömien ilma-alusten käyttö on 
myös todellinen ja huolestuttava uhka, 
joka liittyy erityisesti kemiallisten ja 
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biologisten hyökkäyksien sekä säteily- ja 
ydinhyökkäyksien riskeihin;

Or. fr

Tarkistus 126
Eva Joly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. ottaa huomioon, että terrorismiin 
syyllistyviin vierastaistelijoihin ja heidän 
perheisiinsä liittyy erityisiä haasteita, jotka 
koskevat turvallisuutta ja 
radikalisoitumista; ottaa huomioon, että 
niitä palaavia vierastaistelijoita, jotka ovat 
lapsia, koskevat tietynlaiset ongelmat, 
koska he saattavat olla samanaikaisesti 
sekä uhreja että mahdollisesti rikoksiin 
syyllistyneitä henkilöitä;

O. ottaa huomioon, että terrorismiin 
syyllistyviin vierastaistelijoihin ja heidän 
perheisiinsä liittyy erityisiä haasteita, jotka 
koskevat turvallisuutta ja 
radikalisoitumista; ottaa huomioon, että 
niitä palaavia vierastaistelijoita, jotka ovat 
lapsia, ja vierastaistelijoiden puolisoja 
koskevat tietynlaiset ongelmat, koska he 
saattavat olla samanaikaisesti sekä uhreja 
että mahdollisesti rikoksiin syyllistyneitä 
henkilöitä; katsoo, että heidän 
oikeudellinen kohtelunsa sekä sosiaalinen 
integroimisensa ovat merkittävä osoitus 
yhteiskuntiemme 
oikeudenmukaisuudesta, avoimuudesta ja 
osallistavuudesta;

Or. en

Tarkistus 127
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. ottaa huomioon, että terrorismiin 
syyllistyviin vierastaistelijoihin ja heidän 
perheisiinsä liittyy erityisiä haasteita, jotka 
koskevat turvallisuutta ja
radikalisoitumista; ottaa huomioon, että 

O. ottaa huomioon, että 
terroristiryhmien värväämiin naisiin ja 
miehiin ja heidän perheisiinsä liittyy 
erityisiä haasteita, jotka koskevat 
turvallisuutta, radikalisoitumista ja 
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niitä palaavia vierastaistelijoita, jotka ovat 
lapsia, koskevat tietynlaiset ongelmat, 
koska he saattavat olla samanaikaisesti 
sekä uhreja että mahdollisesti rikoksiin 
syyllistyneitä henkilöitä;

uudelleen integroitumista; ottaa 
huomioon, että niitä alkuperämaihinsa
palaavia vierastaistelijoita, jotka ovat 
lapsia, koskevat tietynlaiset ongelmat, 
koska he ovat laajalti uhreja ja heidät on 
voitu välineellistää;

Or. fr

Tarkistus 128
Monika Hohlmeier, Milan Zver, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivo 
Belet, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Emil Radev, 
Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. ottaa huomioon, että terrorismiin 
syyllistyviin vierastaistelijoihin ja heidän 
perheisiinsä liittyy erityisiä haasteita, jotka 
koskevat turvallisuutta ja 
radikalisoitumista; ottaa huomioon, että 
niitä palaavia vierastaistelijoita, jotka ovat 
lapsia, koskevat tietynlaiset ongelmat, 
koska he saattavat olla samanaikaisesti 
sekä uhreja että mahdollisesti rikoksiin 
syyllistyneitä henkilöitä;

O. ottaa huomioon, että terrorismiin 
syyllistyviin vierastaistelijoihin ja heidän 
perheisiinsä liittyy erityisiä haasteita, jotka 
koskevat turvallisuutta ja 
radikalisoitumista; ottaa huomioon, että 
niitä palaavia vierastaistelijoita, jotka ovat 
lapsia, koskevat tietynlaiset ongelmat, 
koska he saattavat olla samanaikaisesti 
vuosikymmeniä piileskelleitä sekä uhreja 
että mahdollisesti rikoksiin syyllistyneitä 
henkilöitä;

Or. en

Tarkistus 129
Anna Maria Corazza Bildt, Nathalie Griesbeck, Brando Benifei, Barbara Matera, Merja 
Kyllönen, Hilde Vautmans, Jana Žitňanská, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. ottaa huomioon, että terrorismiin 
syyllistyviin vierastaistelijoihin ja heidän 
perheisiinsä liittyy erityisiä haasteita, jotka 

O. ottaa huomioon, että terrorismiin 
syyllistyviin vierastaistelijoihin ja heidän 
perheisiinsä liittyy erityisiä haasteita, jotka 
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koskevat turvallisuutta ja 
radikalisoitumista; ottaa huomioon, että 
niitä palaavia vierastaistelijoita, jotka ovat 
lapsia, koskevat tietynlaiset ongelmat, 
koska he saattavat olla samanaikaisesti 
sekä uhreja että mahdollisesti rikoksiin 
syyllistyneitä henkilöitä;

koskevat turvallisuutta ja 
radikalisoitumista; ottaa huomioon, että 
niihin palaaviin vierastaistelijoihin, jotka 
ovat lapsia, liittyy tietynlaisia haasteita, 
koska he tarvitsevat tukea lapsiuhreina ja
samanaikaisesti heistä voi tulla
mahdollisesti rikoksiin syyllistyneitä 
henkilöitä;

Or. en

Tarkistus 130
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. ottaa huomioon, että terrorismiin 
syyllistyviin vierastaistelijoihin ja heidän 
perheisiinsä liittyy erityisiä haasteita, jotka 
koskevat turvallisuutta ja 
radikalisoitumista; ottaa huomioon, että 
niitä palaavia vierastaistelijoita, jotka ovat 
lapsia, koskevat tietynlaiset ongelmat, 
koska he saattavat olla samanaikaisesti 
sekä uhreja että mahdollisesti rikoksiin 
syyllistyneitä henkilöitä;

O. ottaa huomioon, että terrorismiin 
syyllistyviin vierastaistelijoihin ja heidän 
perheisiinsä liittyy erityisiä haasteita, jotka 
koskevat turvallisuutta, kuntouttamista ja 
uudelleensopeuttamista yhteiskuntaan; 
ottaa huomioon, että niitä palaavia 
vierastaistelijoita, jotka ovat lapsia, 
koskevat tietynlaiset ongelmat, koska he 
saattavat olla samanaikaisesti sekä uhreja 
että mahdollisesti rikoksiin syyllistyneitä 
henkilöitä;

Or. en

Tarkistus 131
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. ottaa huomioon, että terrorismiin 
syyllistyviin vierastaistelijoihin ja heidän 

O. ottaa huomioon, että terrorismiin 
syyllistyviin vierastaistelijoihin ja heidän 



PE627.791v02-00 72/185 AM\1163127FI.docx

FI

perheisiinsä liittyy erityisiä haasteita, jotka 
koskevat turvallisuutta ja 
radikalisoitumista; ottaa huomioon, että 
niitä palaavia vierastaistelijoita, jotka ovat 
lapsia, koskevat tietynlaiset ongelmat, 
koska he saattavat olla samanaikaisesti 
sekä uhreja että mahdollisesti rikoksiin
syyllistyneitä henkilöitä;

perheisiinsä liittyy erityisiä haasteita, jotka 
koskevat turvallisuutta ja 
radikalisoitumista; ottaa huomioon, että 
niitä palaavia vierastaistelijoita, jotka ovat 
lapsia, koskevat tietynlaiset ongelmat, 
koska he saattavat olla samanaikaisesti 
sekä uhreja että mahdollisesti 
väkivaltaisuuksiin syyllistyneitä 
henkilöitä;

Or. fr

Tarkistus 132
Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. ottaa huomioon, että terrorismiin 
syyllistyviin vierastaistelijoihin ja heidän 
perheisiinsä liittyy erityisiä haasteita, jotka 
koskevat turvallisuutta ja 
radikalisoitumista; ottaa huomioon, että 
niitä palaavia vierastaistelijoita, jotka ovat 
lapsia, koskevat tietynlaiset ongelmat, 
koska he saattavat olla samanaikaisesti 
sekä uhreja että mahdollisesti rikoksiin 
syyllistyneitä henkilöitä;

O. ottaa huomioon, että terrorismiin 
syyllistyviin vierastaistelijoihin ja heidän 
perheisiinsä liittyy erityisiä haasteita, jotka 
koskevat turvallisuutta ja 
radikalisoitumista; ottaa huomioon, että 
niitä palaavia vierastaistelijoita, jotka ovat 
lapsia ja naisia, koskevat tietynlaiset 
ongelmat, koska he saattavat olla 
samanaikaisesti sekä uhreja että 
mahdollisesti rikoksiin syyllistyneitä 
henkilöitä;

Or. en

Tarkistus 133
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. ottaa huomioon, että terrorismiin 
syyllistyviin vierastaistelijoihin ja heidän 
perheisiinsä liittyy erityisiä haasteita, jotka 

O. ottaa huomioon, että terrorismiin 
syyllistyviin vierastaistelijoihin ja heidän 
perheisiinsä liittyy erityisiä haasteita, jotka 
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koskevat turvallisuutta ja 
radikalisoitumista; ottaa huomioon, että 
konfliktialueilta palaavia lapsia koskevat
tietynlaiset ongelmat, koska he saattavat 
olla samanaikaisesti sekä uhreja että 
mahdollisesti rikoksiin syyllistyneitä 
henkilöitä;

koskevat turvallisuutta ja 
radikalisoitumista; ottaa huomioon, että 
konfliktialueilta palaavia lapsia saattavat 
koskea tietynlaiset ongelmat, koska he 
saattavat olla samanaikaisesti sekä uhreja 
että mahdollisesti rikoksiin syyllistyneitä 
henkilöitä;

Or. de

Tarkistus 134
Kristina Winberg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. ottaa huomioon, että terrorismiin 
syyllistyviin vierastaistelijoihin ja heidän 
perheisiinsä liittyy erityisiä haasteita, jotka 
koskevat turvallisuutta ja 
radikalisoitumista; ottaa huomioon, että 
niitä palaavia vierastaistelijoita, jotka ovat 
lapsia, koskevat tietynlaiset ongelmat, 
koska he saattavat olla samanaikaisesti 
sekä uhreja että mahdollisesti rikoksiin 
syyllistyneitä henkilöitä;

O. ottaa huomioon, että 
ulkomaalaisiin terroristeihin ja heidän 
perheisiinsä liittyy erityisiä haasteita, jotka 
koskevat turvallisuutta ja 
radikalisoitumista; ottaa huomioon, että 
niitä palaavia vierastaistelijoita, jotka ovat 
lapsia, koskevat tietynlaiset ongelmat, 
koska he saattavat olla samanaikaisesti 
sekä uhreja että mahdollisesti rikoksiin 
syyllistyneitä henkilöitä;

Or. en

Tarkistus 135
Dominique Martin, André Elissen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O a. toteaa samansuuntaisesti, että 
radikalisoituneet jihadistit, jotka ovat 
suorittaneet vankeusrangaistuksensa 
mutta eivät ole luopuneet radikalismista, 
ovat yhtä vakava uhka;
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Or. fr

Tarkistus 136
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan P kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

P. ottaa huomioon, että palaavat 
vierastaistelijat ovat usein joutuneet 
pitkällisen ideologisen aivopesun kohteiksi 
ja saaneet sotilaskoulutusta aseiden ja 
räjähteiden käytön alalla, minkä lisäksi 
heillä on joissakin tapauksissa yhteyksiä 
muihin terroristeihin, jotka ovat 
mahdollisesti entisiä vierastaistelijoita ja 
joiden kanssa he muodostavat 
kansainvälisiä verkkoja;

P. ottaa huomioon, että palaavat 
vierastaistelijat ovat usein joutuneet 
pitkällisen ideologisen aivopesun kohteiksi 
ja saaneet sotilaskoulutusta aseiden ja 
räjähteiden käytön sekä erilaisten suojaus-
, hyökkäys- ja taistelutaktiikoiden alalla, 
minkä lisäksi heillä on joissakin 
tapauksissa yhteyksiä muihin terroristeihin, 
jotka ovat mahdollisesti entisiä 
vierastaistelijoita ja joiden kanssa he 
muodostavat kansainvälisiä verkkoja;

Or. de

Tarkistus 137
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan P kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

P. ottaa huomioon, että palaavat 
vierastaistelijat ovat usein joutuneet 
pitkällisen ideologisen aivopesun kohteiksi 
ja saaneet sotilaskoulutusta aseiden ja 
räjähteiden käytön alalla, minkä lisäksi 
heillä on joissakin tapauksissa yhteyksiä 
muihin terroristeihin, jotka ovat 
mahdollisesti entisiä vierastaistelijoita ja 
joiden kanssa he muodostavat
kansainvälisiä verkkoja;

P. ottaa huomioon, että palaavat 
vierastaistelijat, joiden määrä on nykyään 
melko vähäinen, ovat usein joutuneet 
pitkällisen ideologisen aivopesun kohteiksi 
ja saaneet sotilaskoulutusta aseiden ja 
räjähteiden käytön alalla, minkä lisäksi 
heillä on joissakin tapauksissa yhteyksiä 
muihin terroristeihin, jotka ovat 
mahdollisesti entisiä vierastaistelijoita ja 
joiden kanssa he ovat saattaneet 
muodostaa kansainvälisiä verkkoja;

Or. fr
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Tarkistus 138
Anna Maria Corazza Bildt, Brando Benifei, Barbara Matera, Merja Kyllönen, Hilde 
Vautmans, Jana Žitňanská, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan P kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

P. ottaa huomioon, että palaavat 
vierastaistelijat ovat usein joutuneet
pitkällisen ideologisen aivopesun kohteiksi 
ja saaneet sotilaskoulutusta aseiden ja 
räjähteiden käytön alalla, minkä lisäksi 
heillä on joissakin tapauksissa yhteyksiä 
muihin terroristeihin, jotka ovat 
mahdollisesti entisiä vierastaistelijoita ja 
joiden kanssa he muodostavat 
kansainvälisiä verkkoja;

P. ottaa huomioon, että jotkut palaavat 
vierastaistelijat ovat saattaneet joutua 
pitkällisen ideologisen aivopesun kohteiksi 
ja saada sotilaskoulutusta aseiden ja 
räjähteiden käytön alalla, minkä lisäksi 
heillä on joissakin tapauksissa yhteyksiä 
muihin terroristeihin, jotka ovat 
mahdollisesti entisiä vierastaistelijoita ja 
joiden kanssa he muodostavat 
kansainvälisiä verkkoja;

Or. en

Tarkistus 139
Kristina Winberg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan P kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

P. ottaa huomioon, että palaavat 
vierastaistelijat ovat usein joutuneet 
pitkällisen ideologisen aivopesun kohteiksi 
ja saaneet sotilaskoulutusta aseiden ja 
räjähteiden käytön alalla, minkä lisäksi 
heillä on joissakin tapauksissa yhteyksiä 
muihin terroristeihin, jotka ovat 
mahdollisesti entisiä vierastaistelijoita ja 
joiden kanssa he muodostavat 
kansainvälisiä verkkoja;

P. ottaa huomioon, että palaavat 
vierastaistelijat ovat usein joutuneet 
pitkällisen ideologisen aivopesun kohteiksi 
ja saaneet sotilaskoulutusta aseiden ja 
räjähteiden käytön alalla, minkä lisäksi 
heillä on joissakin tapauksissa yhteyksiä 
muihin terroristeihin, jotka ovat 
mahdollisesti entisiä ulkomaalaisia 
terroristeja ja joiden kanssa he 
muodostavat kansainvälisiä verkkoja;

Or. en
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Tarkistus 140
Eva Joly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Q kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Q. toteaa, että terroristihyökkäyksiä 
unionissa tekevät ovat hyvin usein EU:n 
kansalaisia ja usein toisen tai kolmannen 
polven maahanmuuttajia, jotka ovat 
kasvaneet siinä jäsenvaltiossa, jota 
vastaan he ovat hyökänneet, samoin kuin 
ulkomaalaisia, jotka ovat joissakin 
tapauksissa asuneet huomattavan kauan 
kohteena olevassa jäsenvaltiossa;

Q. toteaa, että terroristihyökkäyksiä 
unionissa tekevät ovat pääasiassa 
Euroopan kansalaisia;

Or. en

Tarkistus 141
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Q kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Q. toteaa, että terroristihyökkäyksiä 
unionissa tekevät ovat hyvin usein EU:n 
kansalaisia ja usein toisen tai kolmannen 
polven maahanmuuttajia, jotka ovat 
kasvaneet siinä jäsenvaltiossa, jota vastaan 
he ovat hyökänneet, samoin kuin 
ulkomaalaisia, jotka ovat joissakin 
tapauksissa asuneet huomattavan kauan 
kohteena olevassa jäsenvaltiossa;

Q. toteaa, että terroristihyökkäyksiä 
unionissa tekevät ovat pääasiassa EU:n 
kansalaisia, jotka ovat radikalisoituneet
siinä jäsenvaltiossa, jota vastaan he ovat 
hyökänneet;

Or. en

Tarkistus 142
Ana Gomes
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Q kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Q. toteaa, että terroristihyökkäyksiä 
unionissa tekevät ovat hyvin usein EU:n 
kansalaisia ja usein toisen tai kolmannen 
polven maahanmuuttajia, jotka ovat 
kasvaneet siinä jäsenvaltiossa, jota vastaan 
he ovat hyökänneet, samoin kuin 
ulkomaalaisia, jotka ovat joissakin 
tapauksissa asuneet huomattavan kauan 
kohteena olevassa jäsenvaltiossa;

Q. toteaa, että terroristihyökkäyksiä 
unionissa tekevät ovat hyvin usein EU:n 
kansalaisia ja usein toisen tai kolmannen 
polven maahanmuuttajia, jotka ovat 
kasvaneet siinä jäsenvaltiossa, jota vastaan 
he ovat hyökänneet, samoin kuin 
ulkomaalaisia, jotka ovat joissakin 
tapauksissa asuneet huomattavan kauan 
kohteena olevassa jäsenvaltiossa, mutta 
jääneet yhteiskunnasta vieraantuneiksi, ja 
sen vuoksi alttiiksi terroristijärjestöjen 
värväykselle tai välineellistämiselle;

Or. en

Tarkistus 143
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Q kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Q. toteaa, että terroristihyökkäyksiä 
unionissa tekevät ovat hyvin usein EU:n 
kansalaisia ja usein toisen tai kolmannen 
polven maahanmuuttajia, jotka ovat 
kasvaneet siinä jäsenvaltiossa, jota 
vastaan he ovat hyökänneet, samoin kuin 
ulkomaalaisia, jotka ovat joissakin 
tapauksissa asuneet huomattavan kauan
kohteena olevassa jäsenvaltiossa;

Q. toteaa, että terroristihyökkäyksiä 
unionissa tekevät ovat hyvin usein EU:n 
kansalaisia samoin kuin kolmansien 
maiden kansalaisia, jotka ovat asuneet 
pitkään tai jopa syntyneet kohteena 
olevassa jäsenvaltiossa;

Or. fr

Tarkistus 144
Dominique Martin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Q kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Q. toteaa, että terroristihyökkäyksiä 
unionissa tekevät ovat hyvin usein EU:n 
kansalaisia ja usein toisen tai kolmannen 
polven maahanmuuttajia, jotka ovat 
kasvaneet siinä jäsenvaltiossa, jota vastaan 
he ovat hyökänneet, samoin kuin 
ulkomaalaisia, jotka ovat joissakin 
tapauksissa asuneet huomattavan kauan 
kohteena olevassa jäsenvaltiossa;

Q. toteaa, että terroristihyökkäyksiä 
unionissa tekevät ovat hyvin usein EU:n 
kansalaisia ja usein joko viimeisimpien 
muuttoaaltojen aikana syntyneitä tai
toisen tai kolmannen polven 
maahanmuuttajia, jotka ovat kasvaneet 
siinä jäsenvaltiossa, jota vastaan he ovat 
hyökänneet, samoin kuin ulkomaalaisia, 
jotka ovat joissakin tapauksissa asuneet 
huomattavan kauan kohteena olevassa 
jäsenvaltiossa;

Or. fr

Tarkistus 145
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Q kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Q. toteaa, että terroristihyökkäyksiä 
unionissa tekevät ovat hyvin usein EU:n 
kansalaisia ja usein toisen tai kolmannen 
polven maahanmuuttajia, jotka ovat 
kasvaneet siinä jäsenvaltiossa, jota vastaan 
he ovat hyökänneet, samoin kuin 
ulkomaalaisia, jotka ovat joissakin 
tapauksissa asuneet huomattavan kauan 
kohteena olevassa jäsenvaltiossa;

Q. toteaa, että terroristihyökkäyksiä 
Euroopassa tekevät ovat hyvin usein EU:n 
kansalaisia ja usein toisen tai kolmannen 
polven maahanmuuttajia, jotka ovat 
kasvaneet siinä jäsenvaltiossa, jota vastaan 
he ovat hyökänneet, samoin kuin 
ulkomaalaisia, jotka ovat joissakin 
tapauksissa asuneet huomattavan kauan 
kohteena olevassa jäsenvaltiossa;

Or. en

Tarkistus 146
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan R kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

R. ottaa huomioon, että useimmat 
maahanmuuttajat haluavat aloittaa uuden 
elämän ja integroitua jäsenvaltioihin, 
mutta että vakavaan terroriuhkaan 
tarvitaan vain suhteellisen vähän ihmisiä 
ja että unionin avoimet yhteiskunnat ja 
avoimet rajat ovat väärinkäytöksille 
alttiita, minkä lisäksi jotkut terroristit 
hyödyntävät reittejä, joita pitkin 
maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat 
pyrkivät Euroopan maihin, ja 
liikkumisvapautta kaikkialla unionissa;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 147
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan R kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

R. ottaa huomioon, että useimmat 
maahanmuuttajat haluavat aloittaa uuden 
elämän ja integroitua jäsenvaltioihin, 
mutta että vakavaan terroriuhkaan 
tarvitaan vain suhteellisen vähän ihmisiä 
ja että unionin avoimet yhteiskunnat ja 
avoimet rajat ovat väärinkäytöksille 
alttiita, minkä lisäksi jotkut terroristit 
hyödyntävät reittejä, joita pitkin 
maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat 
pyrkivät Euroopan maihin, ja 
liikkumisvapautta kaikkialla unionissa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 148
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan R kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

R. ottaa huomioon, että useimmat 
maahanmuuttajat haluavat aloittaa uuden 
elämän ja integroitua jäsenvaltioihin, 
mutta että vakavaan terroriuhkaan 
tarvitaan vain suhteellisen vähän ihmisiä 
ja että unionin avoimet yhteiskunnat ja 
avoimet rajat ovat väärinkäytöksille 
alttiita, minkä lisäksi jotkut terroristit 
hyödyntävät reittejä, joita pitkin 
maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat 
pyrkivät Euroopan maihin, ja 
liikkumisvapautta kaikkialla unionissa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 149
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan R kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

R. ottaa huomioon, että useimmat 
maahanmuuttajat haluavat aloittaa uuden 
elämän ja integroitua jäsenvaltioihin, 
mutta että vakavaan terroriuhkaan 
tarvitaan vain suhteellisen vähän ihmisiä 
ja että unionin avoimet yhteiskunnat ja 
avoimet rajat ovat väärinkäytöksille
alttiita, minkä lisäksi jotkut terroristit 
hyödyntävät reittejä, joita pitkin 
maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat 
pyrkivät Euroopan maihin, ja 
liikkumisvapautta kaikkialla unionissa;

R. ottaa huomioon, että unionin 
avoimet yhteiskunnat ja avoimet rajat ovat 
alttiita ja terroristiryhmien käytössä; ottaa 
huomioon, että terroristit ovat 
hyödyntäneet reittejä, joita pitkin 
maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat 
pyrkivät Euroopan maihin, ja 
liikkumisvapautta kaikkialla unionissa;

Or. fr

Tarkistus 150
Eva Joly
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan R kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

R. ottaa huomioon, että useimmat 
maahanmuuttajat haluavat aloittaa uuden 
elämän ja integroitua jäsenvaltioihin, 
mutta että vakavaan terroriuhkaan 
tarvitaan vain suhteellisen vähän ihmisiä 
ja että unionin avoimet yhteiskunnat ja 
avoimet rajat ovat väärinkäytöksille 
alttiita, minkä lisäksi jotkut terroristit 
hyödyntävät reittejä, joita pitkin 
maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat 
pyrkivät Euroopan maihin, ja 
liikkumisvapautta kaikkialla unionissa;

R. katsoo, että minkään julkisen 
viranomaisen, tiedotusvälineen tai 
poliittisen johtajan ei tule aiheuttaa 
minkäänlaista sekaannusta 
maahanmuuttajien ja mahdollisten 
terroristien välillä; toteaa, että jotkut 
terroristit ovat ylittäneet Euroopan unionin 
ulkorajan tulematta paljastuneiksi;

Or. en

Tarkistus 151
Dominique Martin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan R kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

R. ottaa huomioon, että useimmat 
maahanmuuttajat haluavat aloittaa uuden 
elämän ja integroitua jäsenvaltioihin, 
mutta että vakavaan terroriuhkaan 
tarvitaan vain suhteellisen vähän ihmisiä ja 
että unionin avoimet yhteiskunnat ja 
avoimet rajat ovat väärinkäytöksille alttiita, 
minkä lisäksi jotkut terroristit hyödyntävät 
reittejä, joita pitkin maahanmuuttajat ja 
turvapaikanhakijat pyrkivät Euroopan 
maihin, ja liikkumisvapautta kaikkialla 
unionissa;

R. ottaa huomioon, että vakavaan 
terroriuhkaan tarvitaan vain suhteellisen 
vähän ihmisiä ja että unionin avoimet 
yhteiskunnat ja avoimet rajat ovat 
väärinkäytöksille alttiita, minkä lisäksi 
jotkut terroristit hyödyntävät reittejä, joita 
pitkin maahanmuuttajat ja 
turvapaikanhakijat pyrkivät Euroopan 
maihin, ja liikkumisvapautta kaikkialla 
unionissa;

Or. fr
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Tarkistus 152
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan R a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

R a. toteaa, että Frontexin, 
EUNAVFOR MED SOPHIA -operaation 
ja muiden eurooppalaisten 
turvallisuustahojen mukaan EU:hun 
saapuneiden muuttajien ja pakolaisten 
joukossa terrorismista epäiltyjen osuus on 
ollut lähellä nollaa;

Or. en

Tarkistus 153
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan S kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

S. katsoo, että laittomien 
maahanmuuttajien ja pakolaisten virta 
asettaa haasteita integroitumiselle, mitä 
ääriliikkeet ovat jo hyödyntäneet ja mitä 
saatetaan vielä hyödyntää 
tulevaisuudessa;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 154
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan S kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

S. katsoo, että laittomien Poistetaan.



AM\1163127FI.docx 83/185 PE627.791v02-00

FI

maahanmuuttajien ja pakolaisten virta 
asettaa haasteita integroitumiselle, mitä 
ääriliikkeet ovat jo hyödyntäneet ja mitä 
saatetaan vielä hyödyntää 
tulevaisuudessa;

Or. en

Tarkistus 155
Eva Joly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan S kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

S. katsoo, että laittomien
maahanmuuttajien ja pakolaisten virta 
asettaa haasteita integroitumiselle, mitä 
ääriliikkeet ovat jo hyödyntäneet ja mitä 
saatetaan vielä hyödyntää 
tulevaisuudessa;

S. katsoo, että 
rajavalvontatoimenpiteiden 
priorisoiminen maahanmuuttajien ja 
pakolaisten integroitumisen sekä 
sosiaalisen syrjäytymisen korjaamisen 
rahoituksen sijaan yhdistettynä siihen, 
että suoria yhteyksiä paikallis- ja 
alueviranomaisiin ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöihin ei ole,
asettaa haasteita integroitumiselle;

Or. en

Tarkistus 156
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan S kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

S. katsoo, että laittomien
maahanmuuttajien ja pakolaisten virta
asettaa haasteita integroitumiselle, mitä
ääriliikkeet ovat jo hyödyntäneet ja mitä 
saatetaan vielä hyödyntää 
tulevaisuudessa;

S. katsoo, että maahanmuuttajien ja 
pakolaisten sosiaalinen ja kulttuurinen 
integroiminen asettaa haasteita 
eurooppalaisille yhteiskunnille ja 
edellyttää vahvistettuja, erityisiä ja 
kohdennettuja investointeja sosiaaliseen 
osallistamiseen, jotta ääriliikkeet ja 
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terroristien värvääjät eivät voi hyödyntää 
syrjäytymisen ja vieraantumisen tunteita;

Or. en

Tarkistus 157
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan S kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

S. katsoo, että laittomien 
maahanmuuttajien ja pakolaisten virta 
asettaa haasteita integroitumiselle, mitä 
ääriliikkeet ovat jo hyödyntäneet ja mitä 
saatetaan vielä hyödyntää tulevaisuudessa;

S. katsoo, että laittomien 
maahanmuuttajien ja pakolaisten virta 
asettaa haasteita integroitumiselle, mitä 
ääriliikkeet ja terroristit ovat jo 
hyödyntäneet ja mitä saatetaan vielä 
hyödyntää tulevaisuudessa;

Or. de

Tarkistus 158
Doru-Claudian Frunzulică

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan S kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

S. katsoo, että laittomien 
maahanmuuttajien ja pakolaisten virta 
asettaa haasteita integroitumiselle, mitä 
ääriliikkeet ovat jo hyödyntäneet ja mitä 
saatetaan vielä hyödyntää tulevaisuudessa;

S. katsoo, että laittomien 
maahanmuuttajien ja pakolaisten virta 
asettaa haasteita integroitumisprosessille, 
mitä ääriliikkeet ovat jo hyödyntäneet ja 
mitä saatetaan vielä hyödyntää 
tulevaisuudessa;

Or. en

Tarkistus 159
Kristina Winberg
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan S kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

S. katsoo, että laittomien 
maahanmuuttajien ja pakolaisten virta 
asettaa haasteita integroitumiselle, mitä 
ääriliikkeet ovat jo hyödyntäneet ja mitä 
saatetaan vielä hyödyntää tulevaisuudessa;

S. katsoo, että laittomien 
maahanmuuttajien ja pakolaisten virta 
asettaa haasteita mukautumiselle, mitä 
ääriliikkeet ovat jo hyödyntäneet ja mitä 
saatetaan vielä hyödyntää tulevaisuudessa;

Or. en

Tarkistus 160
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Artis Pabriks

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan S a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

S a. katsoo, että on olemassa vaara, 
että terroristit hyödyntävät ja 
väärinkäyttävät EU:n liberaalien 
demokratioiden tarjoamaa vapautta ja 
oikeusvaltioperiaatetta piileskelläkseen 
kotimaidensa autokraattisia järjestelmiä, 
jotka voisivat tuomita terrorismista 
kuolemaan;

Or. en

Tarkistus 161
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan S b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

S b. toteaa, että on dokumentoituja 
tapauksia1a, joissa Da’eshin Syyrian tai 
Irakin alueella tekemien vakavien 
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rikosten uhrit, jotka ovat luulleet olevansa 
turvassa, ovat kohdanneet ahdistajansa 
uudelleen EU:n alueella, jossa molemmat 
ovat hakeneet suojelua;

__________________

1a https://www.dw.com/de/jesidin-trifft-in-
deutschland-auf-is-peiniger/a-45119776

Or. en

Tarkistus 162
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan T kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

T. ottaa huomioon, että hyökkäyksissä 
voidaan käyttää uusia terrorismin muotoja, 
kuten kyberterrorismia ja joukkotuhoaseita; 
toteaa, että tästä on ennakkotapauksena 
hyökkäys, joka saatiin estettyä ja jossa olisi 
käytetty risiiniä, joka on hyvin myrkyllistä 
biologinen aine; toteaa, että on tapauksia, 
joissa Da’esh on käyttänyt tai suunnitellut
käyttävänsä kemiallisia, biologisia tai 
radiologisia aineita tai ydinmateriaalia 
(CBRN-aineet) ja joissa se on jakanut
sosiaalisen median kanavien kautta 
mahdollisia hyökkäyksiä ja kohteita 
koskevia taktiikkoja ja menetelmiä;

T. ottaa huomioon, että hyökkäyksissä 
voidaan käyttää uusia terrorismin muotoja, 
kuten kyberterrorismia ja joukkotuhoaseita; 
katsoo, että EU:n on vahvistettava 
kyberturvallisuusstrategiaansa ja lisättävä 
yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa tähän 
kehittyvään haasteeseen vastaamiseksi; 
toteaa, että tästä on ennakkotapauksena 
hyökkäys, joka saatiin estettyä ja jossa olisi 
käytetty risiiniä, joka on hyvin myrkyllistä 
biologinen aine; toteaa, että on tapauksia, 
joissa terroristiryhmät ovat käyttäneet tai 
suunnitelleet käyttävänsä kemiallisia, 
biologisia tai radiologisia aineita tai 
ydinmateriaalia (CBRN-aineet) ja joissa ne 
ovat jakaneet sosiaalisen median kanavien 
kautta mahdollisia hyökkäyksiä ja kohteita 
koskevia taktiikkoja ja menetelmiä;

Or. en

Tarkistus 163
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Andrzej Grzyb, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej 
Zdrojewski, Milan Zver, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Artis Pabriks
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan T kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

T. ottaa huomioon, että hyökkäyksissä 
voidaan käyttää uusia terrorismin muotoja, 
kuten kyberterrorismia ja joukkotuhoaseita; 
toteaa, että tästä on ennakkotapauksena 
hyökkäys, joka saatiin estettyä ja jossa olisi 
käytetty risiiniä, joka on hyvin myrkyllistä 
biologinen aine; toteaa, että on tapauksia, 
joissa Da’esh on käyttänyt tai suunnitellut 
käyttävänsä kemiallisia, biologisia tai 
radiologisia aineita tai ydinmateriaalia 
(CBRN-aineet) ja joissa se on jakanut 
sosiaalisen median kanavien kautta 
mahdollisia hyökkäyksiä ja kohteita 
koskevia taktiikkoja ja menetelmiä;

T. ottaa huomioon, että hyökkäyksissä 
voidaan käyttää uusia terrorismin muotoja, 
kuten kyberterrorismia ja joukkotuhoaseita 
mahdollisesti miehittämättömien 
ilma-alusten kaltaisten uusien teknisten 
laitteiden yhteydessä; toteaa, että tästä on 
ennakkotapauksena hyökkäys, joka saatiin 
estettyä ja jossa olisi käytetty risiiniä, joka 
on hyvin myrkyllistä biologinen aine; 
toteaa, että on tapauksia, joissa Da’esh on 
käyttänyt tai suunnitellut käyttävänsä 
kemiallisia, biologisia tai radiologisia 
aineita tai ydinmateriaalia (CBRN-aineet) 
ja joissa se on jakanut sosiaalisen median 
kanavien kautta mahdollisia hyökkäyksiä 
ja kohteita koskevia taktiikkoja ja 
menetelmiä;

Or. en

Tarkistus 164
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan T kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

T. ottaa huomioon, että hyökkäyksissä
voidaan käyttää uusia terrorismin muotoja, 
kuten kyberterrorismia ja 
joukkotuhoaseita; toteaa, että tästä on 
ennakkotapauksena hyökkäys, joka saatiin 
estettyä ja jossa olisi käytetty risiiniä, joka 
on hyvin myrkyllistä biologinen aine; 
toteaa, että on tapauksia, joissa Da’esh on 
käyttänyt tai suunnitellut käyttävänsä 
kemiallisia, biologisia tai radiologisia 
aineita tai ydinmateriaalia (CBRN-aineet) 
ja joissa se on jakanut sosiaalisen median 
kanavien kautta mahdollisia hyökkäyksiä 

T. ottaa huomioon, että riskinä on, 
että syntyy uusia terrorismin muotoja, joita 
voidaan käyttää hyökkäyksissä, kuten 
kyberterrorismi ja joukkotuhoaseet; 
toteaa, että tästä on ennakkotapauksena 
hyökkäys, joka saatiin estettyä ja jossa olisi 
käytetty risiiniä, joka on hyvin myrkyllistä 
biologinen aine; toteaa, että on tapauksia, 
joissa Da’esh on käyttänyt tai suunnitellut 
käyttävänsä kemiallisia, biologisia tai 
radiologisia aineita tai ydinmateriaalia 
(CBRN-aineet) ja joissa se on jakanut 
sosiaalisen median kanavien kautta 
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ja kohteita koskevia taktiikkoja ja 
menetelmiä;

mahdollisia hyökkäyksiä ja kohteita 
koskevia taktiikkoja ja menetelmiä;

Or. fr

Tarkistus 165
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan T kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

T. ottaa huomioon, että hyökkäyksissä 
voidaan käyttää uusia terrorismin muotoja, 
kuten kyberterrorismia ja joukkotuhoaseita; 
toteaa, että tästä on ennakkotapauksena 
hyökkäys, joka saatiin estettyä ja jossa olisi 
käytetty risiiniä, joka on hyvin myrkyllistä
biologinen aine; toteaa, että on tapauksia, 
joissa Da’esh on käyttänyt tai suunnitellut 
käyttävänsä kemiallisia, biologisia tai 
radiologisia aineita tai ydinmateriaalia 
(CBRN-aineet) ja joissa se on jakanut 
sosiaalisen median kanavien kautta 
mahdollisia hyökkäyksiä ja kohteita 
koskevia taktiikkoja ja menetelmiä;

T. ottaa huomioon, että hyökkäyksissä 
voidaan käyttää uusia terrorismin muotoja, 
kuten kyberterrorismia ja joukkotuhoaseita; 
toteaa, että tästä on ennakkotapauksena 
oletettu hyökkäys, joka saatiin estettyä ja 
jossa olisi käytetty risiiniä, joka on hyvin 
myrkyllinen biologinen aine; toteaa, että 
on tapauksia, joissa Da’esh on käyttänyt tai 
suunnitellut käyttävänsä kemiallisia, 
biologisia tai radiologisia aineita tai 
ydinmateriaalia (CBRN-aineet) ja joissa se 
on jakanut sosiaalisen median kanavien 
kautta mahdollisia hyökkäyksiä ja kohteita 
koskevia taktiikkoja ja menetelmiä;

Or. de

Tarkistus 166
Dominique Martin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan T kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

T. ottaa huomioon, että hyökkäyksissä 
voidaan käyttää uusia terrorismin muotoja, 
kuten kyberterrorismia ja joukkotuhoaseita; 
toteaa, että tästä on ennakkotapauksena 
hyökkäys, joka saatiin estettyä ja jossa olisi 
käytetty risiiniä, joka on hyvin myrkyllistä 
biologinen aine; toteaa, että on tapauksia, 

T. ottaa huomioon, että hyökkäyksissä 
voidaan käyttää uusia terrorismin muotoja, 
kuten kyberterrorismia ja joukkotuhoaseita; 
toteaa, että tästä on ennakkotapauksena 
hyökkäys, joka saatiin estettyä ja jossa olisi 
käytetty risiiniä, joka on hyvin myrkyllistä 
biologinen aine; toteaa, että on tapauksia, 
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joissa Da’esh on käyttänyt tai suunnitellut 
käyttävänsä kemiallisia, biologisia tai 
radiologisia aineita tai ydinmateriaalia 
(CBRN-aineet) ja joissa se on jakanut 
sosiaalisen median kanavien kautta 
mahdollisia hyökkäyksiä ja kohteita 
koskevia taktiikkoja ja menetelmiä;

joissa Da’esh on käyttänyt tai suunnitellut 
käyttävänsä kemiallisia, biologisia tai 
radiologisia aineita tai ydinmateriaalia 
(CBRN-aineet) ja joissa se on jakanut 
sosiaalisen median kanavien kautta 
mahdollisia hyökkäyksiä ja kohteita 
koskevia ohjeita ja menetelmiä;

Or. fr

Tarkistus 167
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Emil Radev, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan T a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

T a. toteaa, että laitonta kauppaa 
koskevaan kansainvälisen 
atomienergiajärjestön (IAEA) 
tietokantaan (Incident and Trafficking 
Database, ITDB) ilmoitetaan vuosittain 
useita radioaktiivisen materiaalin tai 
ydinmateriaalin laittomia kauppoja, mikä 
korostaa näihin aineisiin liittyvää riskiä, 
ottaen erityisesti huomioon niihin 
liittyvien mahdollisten seurausten 
vakavuuden;

Or. en

Tarkistus 168
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan T a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

T a. toteaa, että jäsenvaltioilla on 
erilaisia strategioita hybridiuhkiin, 
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kemiallisiin, biologisiin ja 
ydinmateriaaliin liittyviin uhkiin 
vastaamiseksi, ja näin ollen niiden 
valmiustasot poikkeavat toisistaan;

Or. en

Tarkistus 169
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan T b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

T b. toteaa, että 28. kesäkuuta 2018 
antamissaan päätelmissä 
Eurooppa-neuvosto suhtautui 
myönteisesti yhteiseen tiedonantoon EU:n 
kestokyvystä hybridiuhkia ja kemiallisia, 
biologisia sekä säteilyyn ja ydinaineisiin 
liittyviä uhkia vastaan ja kehotti 
määrittelemään alat, joilla toimia olisi 
tehostettava EU:n näihin uhkiin 
vastaamiseen liittyvien keskeisten toimien 
syventämiseksi ja vahvistamiseksi, sekä 
kehotti jäsenvaltioita ja komissiota 
tekemään kiireesti yhteistyötä 
CBRN-toimintasuunnitelman 
täysimääräiseksi täytäntöönpanemiseksi;

Or. en

Tarkistus 170
Dominique Martin, André Elissen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan U kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

U. katsoo, että terroriuhkaa koskeva 
populistinen poliittinen keskustelu voi 
aiheuttaa yhteiskunnan polarisaation;

Poistetaan.
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Or. fr

Tarkistus 171
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan U kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

U. katsoo, että terroriuhkaa koskeva 
populistinen poliittinen keskustelu voi 
aiheuttaa yhteiskunnan polarisaation;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 172
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan U kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

U. katsoo, että terroriuhkaa koskeva 
populistinen poliittinen keskustelu voi 
aiheuttaa yhteiskunnan polarisaation;

U. katsoo, että äärioikeistolainen liike 
on monissa maissa inspiroinut lukuisia 
hyökkäyksiä ja muodostaa uhan, johon 
on puututtava yhteiskunnan 
suojelemiseksi laajasti sekä erityisesti 
muslimikansalaisten rauhoittamiseksi, 
koska he ovat usein, joskaan eivät aina, 
tällaisten hyökkäysten kohteena; katsoo, 
että tämä uhka ei kuitenkaan ole lainkaan 
saman laajuinen, yhtä usein toistuva tai 
saman luonteinen kuin 
islamistiterroristien aiheuttama uhka, ja 
että islamistiterroristien on edelleen 
oltava terrorismin vastaisten toimien 
ensisijainen kohde;

Or. en
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Tarkistus 173
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan U kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

U. katsoo, että terroriuhkaa koskeva 
populistinen poliittinen keskustelu voi 
aiheuttaa yhteiskunnan polarisaation;

U. katsoo, että terroriuhkaa koskeva 
tai sitä ruokkiva populistinen poliittinen 
keskustelu voi aiheuttaa polarisaatiota 
yhteiskunnissa pyrkien vaarantamaan 
demokratian, sosiaalisen koheesion sekä 
perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien 
maailmanlaajuisen kunnioittamisen, mikä 
edistää terroristijärjestöjen toimintaa ja 
tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 174
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan U kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

U. katsoo, että terroriuhkaa koskeva 
populistinen poliittinen keskustelu voi 
aiheuttaa yhteiskunnan polarisaation;

U. katsoo, että terrorismin poliittinen 
välineellistäminen voi lietsoa vihapuhetta 
ja edistää kulttuurien välisiä eroja, mikä 
on demokratiaa ja ihmisoikeuksia 
koskevien arvojen vastaista;

Or. fr

Tarkistus 175
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrzej Grzyb, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan U kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

U. katsoo, että terroriuhkaa koskeva 
populistinen poliittinen keskustelu voi 
aiheuttaa yhteiskunnan polarisaation;

U. katsoo, että terroriuhkaa koskeva 
populistinen poliittinen keskustelu voi 
aiheuttaa yhteiskunnan polarisaation; 
katsoo, että tarvitaan asianmukaista 
koulutusta, jolla pyritään kehittämään 
populismin sietokykyä;

Or. en

Tarkistus 176
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Milan Zver, Andrzej Grzyb, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan U kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

U. katsoo, että terroriuhkaa koskeva 
populistinen poliittinen keskustelu voi 
aiheuttaa yhteiskunnan polarisaation;

U. katsoo, että terroriuhkaa koskeva 
populistinen poliittinen keskustelu voi 
aiheuttaa yhteiskunnan polarisaation, mitä 
äärivasemmiston ja äärioikeiston 
agitaattorit hyödyntävät;

Or. en

Tarkistus 177
Eva Joly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan U kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

U. katsoo, että terroriuhkaa koskeva 
populistinen poliittinen keskustelu voi 
aiheuttaa yhteiskunnan polarisaation;

U. katsoo, että terroriuhkaa koskeva 
populistinen poliittinen keskustelu edistää 
vaarallisella tavalla yhteiskuntiemme 
polarisaatiota;

Or. en
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Tarkistus 178
Kristina Winberg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan U kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

U. katsoo, että terroriuhkaa koskeva 
populistinen poliittinen keskustelu voi 
aiheuttaa yhteiskunnan polarisaation;

U. katsoo, että avoin ja vilpitön
terroriuhkaa koskeva poliittinen keskustelu 
voi aiheuttaa yhteiskunnan polarisaation;

Or. en

Tarkistus 179
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan U a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

U a. katsoo, että terroristijärjestöjen ja 
järjestäytyneiden rikollisryhmien välinen 
vuorovaikutus, jossa kykyyn aiheuttaa 
EU:n jäsenvaltioissa suuria 
ihmisjoukkoja koskevia onnettomuuksia 
yhdistyvät sen mahdollistavat logistiset 
valmiudet, muodostaa merkittävän riskin; 
katsoo, että lainvalvontaviranomaiset ja 
tiedustelupalvelut raportoivat hyvin vähän 
järjestäytyneen rikollisuuden ja 
terrorismin välisistä yhteyksistä tai 
analysoivat sitä hyvin vähän; toteaa, että 
monissa jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla on 
usein pulaa järjestäytynyttä rikollisuutta 
koskevista tutkinta- ja 
lainkäyttövalmiuksista;

Or. en

Tarkistus 180
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrzej Grzyb, Monika Hohlmeier
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan U a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

U a. toteaa, että eurooppalaisiin 
yhteiskuntiin levitetään suuri määrä 
terroriuhkaa koskevaa disinformaatiota ja 
perättömiä tarinoita levottomuuden 
aiheuttamiseksi; toteaa, että 
disinformaatiokampanjat johtavat 
radikalisoitumiseen jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 181
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan U a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

U a. toteaa, että terrorismilla pyritään 
heikentämään ja kukistamaan 
demokratiaa; katsoo, että poliitikot ja 
hallitukset ovat ratkaisevan tärkeitä 
toimijoita laajan yksimielisyyden ja 
sosiaalisen sopeutumiskyvyn 
aikaansaamisessa, jotta voidaan 
puolustaa demokraattisia 
järjestelmiämme;

Or. en

Tarkistus 182
Dominique Martin, André Elissen

Päätöslauselmaesitys
3 alaotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Radikalisoitumisen ennaltaehkäisy ja Islamilaisen radikalisoitumisen 
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torjunta ennaltaehkäisy ja torjunta

Or. fr

Tarkistus 183
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
3 alaotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Radikalisoitumisen ennaltaehkäisy ja 
torjunta

Väkivaltaisten ääriliikkeiden
ennaltaehkäisy ja torjunta

Or. en

Tarkistus 184
Eva Joly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan U a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

U a. katsoo, että radikalisoitumisen 
määritelmä liittyy liian usein poliittiseen 
edustukseen; katsoo, että tosiasiassa on 
kyse poliittisesta väkivallasta; katsoo, että 
on mahdotonta eristää yhtä ainoaa 
väkivaltaiseen ääriliikkeeseen johtavaa 
polkua, koska sosiaalinen koheesio, 
poliittinen konteksti, taloudellinen 
tilanne, uskonnolliset ja ideologiset 
ihanteet, henkilökohtaiset traumat ja 
psyykkiset haavoittuvuudet sekä ympäristö 
ja verkostot muodostavat paljon tekijöitä 
ja laukaisijoita;

Or. en
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Tarkistus 185
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan U a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

U a. toteaa, että terroriuhkaa voivat 
aiheuttaa yhtä lailla 
maahanmuuttajataustainen täällä 
kasvanut toimija kuin uudet tulokkaat; 
toteaa, että maahanmuuttajataustaisten 
nuorten, jotka ovat kasvaneet alueilla, 
joilla on vahvat ulkomaiset vaikutteet, on 
vaikea samaistua yhteiskunnan 
valtavirtaan; katsoo, että poliittisten ja 
uskonnollisten agitaattorien edun 
mukaista on painottaa erilaisuutta, 
eroavuutta, uhriutuvuutta ja 
vieraantumista;

Or. en

Tarkistus 186
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan U b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

U b. katsoo, että maahanmuuttajat 
pyrkivät usein pakenemaan aiemman 
elämänsä kulttuurisia, sosiaalisia ja 
poliittisia rajoitteita, mutta havaitsevat 
usein saman vaikutusvallan kohdistuvan 
itseensä uudessa maassa;

Or. en

Tarkistus 187
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan V kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

V. katsoo, että radikalisoitumisen 
torjuntaverkoston (RAN) osaamiskeskus 
on tärkeä foorumi, jolla toimijat voivat 
vaihtaa parhaita kokemuksia ja jonka 
avulla on edistetty tärkeän tiedon 
keräämistä radikalisoitumisen
ennaltaehkäisyn ja torjunnan alalla;

V. katsoo, että radikalisoitumisen 
torjuntaverkoston (RAN) osaamiskeskus 
on tärkeä foorumi, jolla toimijat ja 
lainvalvontaviranomaiset voivat vaihtaa 
parhaita kokemuksia ja jonka avulla on 
edistetty tärkeän tiedon keräämistä 
väkivaltaisten ääriliikkeiden
ennaltaehkäisyn ja torjunnan alalla;

Or. en

Tarkistus 188
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan V kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

V. katsoo, että radikalisoitumisen 
torjuntaverkoston (RAN) osaamiskeskus 
on tärkeä foorumi, jolla toimijat voivat 
vaihtaa parhaita kokemuksia ja jonka 
avulla on edistetty tärkeän tiedon 
keräämistä radikalisoitumisen 
ennaltaehkäisyn ja torjunnan alalla;

V. katsoo, että radikalisoitumisen 
torjuntaverkoston (RAN) osaamiskeskus 
on foorumi, jolla toimijat voivat vaihtaa 
parhaita kokemuksia ja jonka avulla on 
edistetty tiedon keräämistä
radikalisoitumisen ennaltaehkäisyn ja 
torjunnan alalla;

Or. fr

Tarkistus 189
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan W kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

W. katsoo, että radikalisoitumisen 
torjuntaa koskevat kansalliset strategiat 
ovat tärkeitä sikäli, että ne luovat yleisiä 

W. katsoo, että tilanne on erilainen 
jokaisessa jäsenvaltioissa ja että 
radikalisoitumisen torjuntaa koskevat 
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kehyksiä paikallisia ohjelmia varten; 
toteaa, että näiden strategioiden avulla on 
varmistettava riittävän rahoituksen 
myöntäminen paikallisviranomaisille, 
tarkastetuille valtiosta riippumattomille 
järjestöille ja kansalaisyhteiskunnan 
kumppaneille, jotta mainitut ohjelmat
voidaan panna täytäntöön;

kansalliset strategiat ovat siksi erittäin
tärkeitä erityisesti sikäli, että ne luovat 
yleisiä kehyksiä paikallisia ohjelmia varten 
toteaa, että näiden strategioiden avulla on 
varmistettava riittävän rahoituksen 
myöntäminen paikallisviranomaisille, 
perusteellisesti tarkastetuille valtiosta 
riippumattomille järjestöille ja 
kansalaisyhteiskunnan kumppaneille, jotta 
mainittuja ohjelmia voidaan valvoa ja 
jotta ne voidaan panna täytäntöön 
luottavaisin mielin;

Or. en

Tarkistus 190
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan W kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

W. katsoo, että radikalisoitumisen
torjuntaa koskevat kansalliset strategiat 
ovat tärkeitä sikäli, että ne luovat yleisiä 
kehyksiä paikallisia ohjelmia varten; 
toteaa, että näiden strategioiden avulla on 
varmistettava riittävän rahoituksen 
myöntäminen paikallisviranomaisille, 
tarkastetuille valtiosta riippumattomille 
järjestöille ja kansalaisyhteiskunnan 
kumppaneille, jotta mainitut ohjelmat 
voidaan panna täytäntöön;

W. katsoo, että väkivaltaisten 
ääriliikkeiden torjuntaa koskevia 
kansallisia strategioita ilmentävä 
eurooppalainen strategia on korvaamaton
sikäli, että se luo yleisen kehyksen
kansallisia ja paikallisia ohjelmia varten; 
toteaa, että näiden strategioiden on oltava 
johdonmukaisia ja vaikuttavia ja niiden
avulla on varmistettava riittävän 
rahoituksen myöntäminen 
paikallisviranomaisille ja 
kansalaisyhteiskunnan sidosryhmille, jotta 
mainitut ohjelmat voidaan panna 
täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 191
Dominique Martin
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan W kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

W. katsoo, että radikalisoitumisen 
torjuntaa koskevat kansalliset strategiat 
ovat tärkeitä sikäli, että ne luovat yleisiä 
kehyksiä paikallisia ohjelmia varten; 
toteaa, että näiden strategioiden avulla on 
varmistettava riittävän rahoituksen 
myöntäminen paikallisviranomaisille, 
tarkastetuille valtiosta riippumattomille 
järjestöille ja kansalaisyhteiskunnan 
kumppaneille, jotta mainitut ohjelmat 
voidaan panna täytäntöön;

W. katsoo, että radikalisoitumisen 
torjuntaa koskevat kansalliset strategiat 
ovat tärkeitä sikäli, että ne luovat yleisiä 
kehyksiä paikallisia ohjelmia varten; 
toteaa, että näiden strategioiden avulla on 
varmistettava riittävän rahoituksen 
myöntäminen paikallisviranomaisille ja 
kansalaisyhteiskunnan kumppaneille, jotta 
mainitut ohjelmat voidaan panna 
täytäntöön;

Or. fr

Tarkistus 192
Eva Joly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan W kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

W. katsoo, että radikalisoitumisen 
torjuntaa koskevat kansalliset strategiat 
ovat tärkeitä sikäli, että ne luovat yleisiä 
kehyksiä paikallisia ohjelmia varten; 
toteaa, että näiden strategioiden avulla on 
varmistettava riittävän rahoituksen 
myöntäminen paikallisviranomaisille, 
tarkastetuille valtiosta riippumattomille 
järjestöille ja kansalaisyhteiskunnan 
kumppaneille, jotta mainitut ohjelmat 
voidaan panna täytäntöön;

W. katsoo, että radikalisoitumisen 
torjuntaa koskevat kansalliset strategiat 
ovat tärkeitä sikäli, että ne luovat yleisiä 
kehyksiä paikallisia ohjelmia varten; 
toteaa, että näiden strategioiden avulla on 
varmistettava riittävän rahoituksen 
myöntäminen tarkastetuille
paikallisviranomaisille, valtiosta 
riippumattomille järjestöille ja 
kansalaisyhteiskunnan kumppaneille, jotta 
mainitut ohjelmat voidaan panna 
täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 193
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan W a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

W a. katsoo, että väkivaltaisen 
radikalisoitumisen ehkäiseminen ja 
torjunta on erittäin monitahoinen ilmiö; 
katsoo, että sukupuolten välistä 
ulottuvuutta on viime aikoihin asti 
aliarvioitu;

Or. en

Tarkistus 194
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan W b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

W b. katsoo, että naisten asema 
väkivaltaisessa ääriliikkeissä on 
ymmärretty väärin; toteaa, että naiset 
eivät aina ole passiivisia subjekteja, vaan 
toimivat myös liikkeellepanijoina, 
rekrytoijina, varainkerääjinä ja jopa 
terroristitekojen toteuttajina;

Or. en

Tarkistus 195
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan X kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

X. ottaa huomioon, että asiantuntijat 
korostavat sellaiseen eri toimijoiden 
yhteiseen lähestymistapaan liittyviä 
myönteisiä kokemuksia, jossa keskitytään 
luomaan infrastruktuureja, joilla 

X. ottaa huomioon, että asiantuntijat 
korostavat sellaiseen eri toimijoiden 
yhteiseen lähestymistapaan, jossa otetaan 
huomioon radikalisoitumistapojen ja 
asianomaisen yleisön moninaisuus,
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varmistetaan, että eri viranomaiset ja 
organisaatiot antavat eri tasoilla 
varhaisessa vaiheessa tukea 
radikalisoitumiselle alttiille henkilöille, ja 
painotetaan poliisin tukevaa roolia 
vahvistaen suhdetta;

liittyviä myönteisiä kokemuksia, jossa 
keskitytään luomaan infrastruktuureja, 
joilla varmistetaan, että eri viranomaiset ja 
organisaatiot antavat eri tasoilla 
varhaisessa vaiheessa tukea 
radikalisoitumiselle alttiille henkilöille, ja 
torjutaan radikalisoitumista yhteistyössä 
oikeus- ja poliisiviranomaisten kanssa, 
jotka ottavat huomioon eri terrorismin 
muodot;

Or. fr

Tarkistus 196
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan X kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

X. ottaa huomioon, että asiantuntijat 
korostavat sellaiseen eri toimijoiden 
yhteiseen lähestymistapaan liittyviä 
myönteisiä kokemuksia, jossa keskitytään 
luomaan infrastruktuureja, joilla 
varmistetaan, että eri viranomaiset ja 
organisaatiot antavat eri tasoilla 
varhaisessa vaiheessa tukea 
radikalisoitumiselle alttiille henkilöille, ja 
painotetaan poliisin tukevaa roolia 
vahvistaen suhdetta;

X. ottaa huomioon, että asiantuntijat 
korostavat sellaiseen eri toimijoiden 
yhteiseen lähestymistapaan liittyviä 
myönteisiä kokemuksia, jossa keskitytään 
luomaan infrastruktuureja, joilla 
varmistetaan, että eri viranomaiset ja 
organisaatiot antavat eri tasoilla 
varhaisessa vaiheessa tukea 
radikalisoitumiselle alttiille henkilöille ja 
heidän perheilleen, ja painotetaan poliisin 
tukevaa roolia vahvistaen suhdetta;

Or. en

Tarkistus 197
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan X a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

X a. ottaa huomioon lähipoliisin 



AM\1163127FI.docx 103/185 PE627.791v02-00

FI

myönteisen roolin, jotta tutustutaan 
paremmin haavoittuvassa asemassa 
oleviin henkilöihin ja ylläpidetään heidän 
kanssaan luottamuksellisia suhteita, jotka 
perustuvat keskinäiseen kunnioitukseen 
asianomaisten väestönosien kanssa, jotta 
voidaan ennakoivasti torjua 
radikalisoitumisilmiöitä ja estää 
epäluuloisen suhtautumisen kehittyminen 
valtiota ja instituutioita vastaan;

Or. fr

Tarkistus 198
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Y a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Y a. katsoo, että ennaltaehkäisevien 
radikalisoitumista ehkäisevien toimien 
tehokkuuden mittaaminen on 
lähtökohtaisesti vaikeaa ja vaatii tiivistä 
yhteistyötä komission, jäsenvaltioiden, 
yksittäisten sidosryhmien ja tutkijoiden 
välillä, kuten 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksessa on korostettu;

Or. en

Tarkistus 199
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie 
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Y b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Y b. ottaa huomioon, että sosiaalisen 
osallisuuden ja demokraattisten arvojen 
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aktiivinen edistäminen ehkäisevät 
radikalisoitumisen riskiä käytännön 
toimilla, joilla puututaan väkivaltaisiin 
ääri-ideologioihin, köyhyyteen, syrjintään 
ja syrjäytymiseen, sekä ehkäistään 
koulunkäynnin aikaista keskeyttämistä ja 
koulusta syrjäytymistä, parannetaan 
tasa-arvoa ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja kannustetaan 
aktiiviseen kansalaisuuteen;

Or. en

Tarkistus 200
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Z kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Z. ottaa huomioon, että monia unionin 
rahastoja ja ohjelmia voidaan käyttää 
radikalisoitumisen torjuntaa ja 
ennaltaehkäisyä koskevia hankkeita varten; 
ottaa huomioon, että vuoteen 2020 
ulottuvassa EU:n talousarviossa 
kohdennetaan 314 miljoonaa euroa 
radikalisoitumisen torjuntaa koskeviin 
hankkeisiin; toteaa, että näiden ohjelmien 
vaikuttavuuteen nähden ei toteuteta 
pysyviä arviointitoimia;

Z. ottaa huomioon, että monia unionin 
rahastoja ja ohjelmia voidaan käyttää 
radikalisoitumisen torjuntaa ja 
ennaltaehkäisyä koskevia hankkeita varten 
Euroopan tasolla sekä kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla; ottaa 
huomioon, että vuoteen 2020 ulottuvassa 
EU:n talousarviossa kohdennetaan 
314 miljoonaa euroa radikalisoitumisen 
torjuntaa koskeviin hankkeisiin; toteaa, että 
näiden ohjelmien vaikuttavuuteen nähden 
ei toteuteta pysyviä arviointitoimia;

Or. en

Tarkistus 201
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Z kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Z. ottaa huomioon, että monia unionin 
rahastoja ja ohjelmia voidaan käyttää 
radikalisoitumisen torjuntaa ja 
ennaltaehkäisyä koskevia hankkeita varten; 
ottaa huomioon, että vuoteen 2020 
ulottuvassa EU:n talousarviossa 
kohdennetaan 314 miljoonaa euroa 
radikalisoitumisen torjuntaa koskeviin 
hankkeisiin; toteaa, että näiden ohjelmien 
vaikuttavuuteen nähden ei toteuteta 
pysyviä arviointitoimia;

Z. ottaa huomioon, että monia unionin 
rahastoja ja ohjelmia voidaan käyttää 
radikalisoitumisen torjuntaa ja 
ennaltaehkäisyä koskevia hankkeita varten; 
ottaa huomioon, että vuoteen 2020 
ulottuvassa EU:n talousarviossa 
kohdennetaan 314 miljoonaa euroa 
radikalisoitumisen torjuntaa koskeviin 
hankkeisiin1a; toteaa, että näiden ohjelmien 
vaikuttavuuteen nähden ei toteuteta 
pysyviä arviointitoimia;

__________________

1a Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista 
vastaavan komission jäsenen Jourován 
puhe Borschetten konferenssikeskuksessa 
Brysselissä 27.2.2018 järjestetyssä 
radikalisoitumista vankiloissa 
käsittelevässä konferenssissa (Conference 
on Radicalisation in Prisons) 
http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-18-1221_en.htm

Or. en

Tarkistus 202
Anna Maria Corazza Bildt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Z kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Z. ottaa huomioon, että monia unionin 
rahastoja ja ohjelmia voidaan käyttää 
radikalisoitumisen torjuntaa ja 
ennaltaehkäisyä koskevia hankkeita varten; 
ottaa huomioon, että vuoteen 2020 
ulottuvassa EU:n talousarviossa 
kohdennetaan 314 miljoonaa euroa 
radikalisoitumisen torjuntaa koskeviin 
hankkeisiin; toteaa, että näiden ohjelmien 
vaikuttavuuteen nähden ei toteuteta 
pysyviä arviointitoimia;

Z. ottaa huomioon, että monia unionin 
rahastoja ja ohjelmia voidaan käyttää 
radikalisoitumisen torjuntaa ja 
ennaltaehkäisyä koskevia hankkeita varten; 
ottaa huomioon, että vuoteen 2020 
ulottuvassa EU:n talousarviossa 
kohdennetaan 314 miljoonaa euroa 
radikalisoitumisen torjuntaa koskeviin 
hankkeisiin; toteaa, että näiden ohjelmien 
vaikuttavuutta on arvioitava jatkuvilla 
arviointitoimilla;
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Or. en

Tarkistus 203
Heinz K. Becker, Milan Zver, Artis Pabriks, Lorenzo Cesa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Z a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Z a. katsoo, että kaikilla 
maahanmuuttajilla olisi oltava sama 
velvollisuus kuin kaikilla EU:n 
jäsenvaltioiden kansalaisilla ja asukkailla 
hyväksyä ja noudattaa täysin 
eurooppalaisia perusoikeuksia sekä 
eurooppalaista valtakulttuuria 
”Leitkultur” (elämäntapa); toteaa, että 
kirjallisen sitoumuksen allekirjoittaminen 
lisäisi tietoisuutta siitä, miten tärkeää 
jokaisen, joka haluaa elää EU:n 
kansalaisten keskuudessa, olisi pyrkiä 
aktiivisesti integroitumaan yhteiskuntaan; 
katsoo, että hiljattain laadittuun EU:n 
oikeuksia ja arvoja koskevaan 
sitoumukseen pitäisi sisältyä myös 
maininta, että jos henkilö ei noudata 
perusoikeuksia ja syyllistyy 
lainsäädännön vastaisiin rikkomuksiin, 
paluu / kotimaahan palauttaminen on 
viime käden looginen seuraus, joka 
pannaan täytäntöön kansainvälisen 
oikeuden ja palauttamiskiellon periaatetta 
noudattaen;

Or. en

Tarkistus 204
Eva Joly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Z a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Z a. toteaa, että vuosikymmeniä 
jatkunut koulujen, julkisten 
peruspalvelujen ja infrastruktuurin 
rahoituksen vähentäminen on johtanut 
siihen, että kokonaiset väestönosat ja 
yhteisöt tuntevat tulleensa fyysisesti, 
poliittisesti ja sosiaalisesti valtaväestön 
hylkäämiksi;

Or. en

Tarkistus 205
Dominique Martin, André Elissen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Z a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Z a. ottaa huomioon, että alan 
ammattilaisten mukaan radikalismisesta 
luopumista koskevat ohjelmat eivät ole 
saavuttaneet menestystä;

Or. fr

Tarkistus 206
Dominique Martin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Z b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Z b. toteaa, että samaiset asiantuntijat 
pitävät loitontumista islamilaisen 
terrorismin ongelman väliaikaisena
ratkaisuna, koska sen avulla on 
mahdollista saada yksittäiset henkilöt 
olemaan toteuttamatta toimia, joskaan 
heitä ei saada muuttamaan uskoaan;
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Or. fr

Tarkistus 207
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AA kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AA. ottaa huomioon, että arvioiden 
mukaan EU:ssa on 50 000–70 000 
radikalisoitunutta jihadistia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 208
Dominique Martin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AA kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AA. ottaa huomioon, että arvioiden 
mukaan EU:ssa on 50 000–70 000 
radikalisoitunutta jihadistia;

AA. ottaa huomioon, että arvioiden 
mukaan EU:ssa on 50 000–70 000 
radikalisoitunutta jihadistia ja että suuri 
osa asuu Ranskassa, jossa äärimielisen ja 
konservatiivisen islamin kannattajia on 
Samir Amgharin mukaan 20 000–30 000 
ja jossa 10 500 henkilöä on asetettu 
erityistarkkailuun, koska he kuuluvat tai 
ovat sidoksissa islamilaiseen liikkeeseen, 
kuten Ranskan pääministeri totesi 
vuonna 2015;

Or. fr

Tarkistus 209
Eva Joly
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AA kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AA. ottaa huomioon, että arvioiden 
mukaan EU:ssa on 50 000–70 000 
radikalisoitunutta jihadistia;

AA. ottaa huomioon, että arvioiden 
mukaan EU:ssa voi olla 50 000–70 000 
mahdollisesti radikalisoitunutta jihadistia; 
ottaa huomioon, että äärioikeiston 
poliittinen väkivalta on lisääntymässä; 

Or. en

Tarkistus 210
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Lorenzo Cesa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AA kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AA. ottaa huomioon, että arvioiden 
mukaan EU:ssa on 50 000–70 000 
radikalisoitunutta jihadistia;

AA. ottaa huomioon, että arvioiden 
mukaan EU:ssa on 50 000–70 000 
radikalisoitunutta jihadistia1a;

__________________

1a Jean Charles Brisard, Centre d’Analyse 
du Terrorisme, TERR-valiokunnan 
kokous 9. huhtikuuta 2018.

Or. en

Tarkistus 211
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AA kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AA. ottaa huomioon, että arvioiden 
mukaan EU:ssa on 50 000–70 000

AA. ottaa huomioon, että Europolin
arvioiden mukaan EU:ssa on vuonna 2018
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radikalisoitunutta jihadistia; noin 30 000 radikalisoitunutta jihadistia;

Or. en

Tarkistus 212
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AA kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AA. ottaa huomioon, että arvioiden 
mukaan EU:ssa on 50 000–70 000 
radikalisoitunutta jihadistia;

AA. ottaa huomioon, että EU:ssa
pidätettiin vuonna 2017 yhteensä 9751 a

henkilöä terrorismirikosten yhteydessä;

__________________

1 a Raportti Europol Te-sat, 2017. 

Or. fr

Tarkistus 213
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AA kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AA. ottaa huomioon, että arvioiden 
mukaan EU:ssa on 50 000–70 000 
radikalisoitunutta jihadistia;

AA. ottaa huomioon, että arvioiden 
mukaan EU:ssa on 50 000–70 000 
radikalisoitunutta henkilöä;

Or. fr

Tarkistus 214
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AB kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AB. toteaa, että EU:n alueella on entistä 
useammin havaittavissa väkivaltaista 
radikalisoitunutta puhetta, usein kirjojen, 
opetuksen tai audiovisuaalisen sisällön 
muodossa, television satelliittikanavat 
mukaan lukien; toteaa, että tällainen puhe 
on unionin arvojen vastaista, horjuttaa 
moniarvoisuutta, edistää väkivaltaa ja 
suvaitsemattomuutta kaikkia muita 
uskontoja kohtaan, on avoimen 
antisemitististä ja torjuu naisten ja 
miesten yhdenvertaisuuden sekä tieteen ja 
opetuksen, joita islaminusko on edistänyt 
vuosisatojen ajan;

AB. toteaa, että EU:n alueella on 
havaittavissa väkivaltaista 
radikalisoitunutta puhetta, usein kirjojen, 
opetuksen tai audiovisuaalisen sisällön 
muodossa, television satelliittikanavat 
mukaan lukien; toteaa, että tällainen puhe 
on demokraattisten arvojen vastaista, 
horjuttaa moniarvoisuutta, edistää 
väkivaltaa ja suvaitsemattomuutta kaikkia 
muita uskontoja kohtaan;

Or. en

Tarkistus 215
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AB kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AB. toteaa, että EU:n alueella on entistä 
useammin havaittavissa väkivaltaista 
radikalisoitunutta puhetta, usein kirjojen, 
opetuksen tai audiovisuaalisen sisällön 
muodossa, television satelliittikanavat 
mukaan lukien; toteaa, että tällainen puhe 
on unionin arvojen vastaista, horjuttaa 
moniarvoisuutta, edistää väkivaltaa ja 
suvaitsemattomuutta kaikkia muita 
uskontoja kohtaan, on avoimen 
antisemitististä ja torjuu naisten ja miesten 
yhdenvertaisuuden sekä tieteen ja 
opetuksen, joita islaminusko on edistänyt 
vuosisatojen ajan;

AB. toteaa, että EU:n alueella on entistä 
useammin havaittavissa väkivaltaista 
radikalisoitunutta puhetta, usein kirjojen, 
opetuksen tai audiovisuaalisen sisällön 
muodossa, television satelliittikanavat 
mukaan lukien; toteaa, että tällainen puhe 
on demokratian, oikeusvaltioperiaatteen 
ja ihmisoikeuksien vastaista, horjuttaa 
moniarvoisuutta, edistää väkivaltaa ja 
suvaitsemattomuutta kaikkia muita 
uskontoja kohtaan, on avoimen 
antisemitististä ja torjuu naisten ja miesten 
yhdenvertaisuuden sekä tieteen ja 
opetuksen, joita islaminusko on edistänyt 
vuosisatojen ajan;

Or. en



PE627.791v02-00 112/185 AM\1163127FI.docx

FI

Tarkistus 216
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AB kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AB. toteaa, että EU:n alueella on entistä 
useammin havaittavissa väkivaltaista 
radikalisoitunutta puhetta, usein kirjojen, 
opetuksen tai audiovisuaalisen sisällön 
muodossa, television satelliittikanavat 
mukaan lukien; toteaa, että tällainen puhe 
on unionin arvojen vastaista, horjuttaa 
moniarvoisuutta, edistää väkivaltaa ja 
suvaitsemattomuutta kaikkia muita 
uskontoja kohtaan, on avoimen 
antisemitististä ja torjuu naisten ja miesten 
yhdenvertaisuuden sekä tieteen ja 
opetuksen, joita islaminusko on edistänyt 
vuosisatojen ajan;

AB. toteaa, että EU:n alueella on entistä 
useammin havaittavissa väkivaltaista 
radikalisoitunutta puhetta, usein 
painotuotteiden, opetuksen tai 
audiovisuaalisen sisällön muodossa, 
television satelliittikanavat mukaan lukien; 
toteaa, että tällainen puhe on unionin 
arvojen vastaista, horjuttaa 
moniarvoisuutta, edistää väkivaltaa ja 
suvaitsemattomuutta kaikkia muita 
uskontoja kohtaan, on avoimen 
antisemitististä ja torjuu naisten ja miesten 
yhdenvertaisuuden sekä tieteen ja 
opetuksen, joita islaminusko on edistänyt 
vuosisatojen ajan;

Or. de

Tarkistus 217
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AB kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AB. toteaa, että EU:n alueella on entistä 
useammin havaittavissa väkivaltaista 
radikalisoitunutta puhetta, usein kirjojen, 
opetuksen tai audiovisuaalisen sisällön 
muodossa, television satelliittikanavat 
mukaan lukien; toteaa, että tällainen puhe 
on unionin arvojen vastaista, horjuttaa 
moniarvoisuutta, edistää väkivaltaa ja 
suvaitsemattomuutta kaikkia muita 
uskontoja kohtaan, on avoimen 
antisemitististä ja torjuu naisten ja miesten 

AB. toteaa, että monissa EU:n 
jäsenvaltioissa on entistä useammin 
havaittavissa väkivaltaista 
radikalisoitunutta puhetta, usein kirjojen, 
opetuksen tai audiovisuaalisen sisällön 
muodossa, television satelliittikanavat 
mukaan lukien; toteaa, että tällainen puhe 
on unionin arvojen vastaista, horjuttaa 
moniarvoisuutta, edistää väkivaltaa ja 
suvaitsemattomuutta kaikkia muita 
uskontoja kohtaan, on avoimen 
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yhdenvertaisuuden sekä tieteen ja 
opetuksen, joita islaminusko on edistänyt 
vuosisatojen ajan;

antisemitististä ja torjuu naisten ja miesten 
yhdenvertaisuuden sekä tieteen ja 
opetuksen, joita islaminusko on edistänyt 
vuosisatojen ajan;

Or. en

Tarkistus 218
Eva Joly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AB kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AB. toteaa, että EU:n alueella on entistä 
useammin havaittavissa väkivaltaista 
radikalisoitunutta puhetta, usein kirjojen, 
opetuksen tai audiovisuaalisen sisällön 
muodossa, television satelliittikanavat 
mukaan lukien; toteaa, että tällainen puhe 
on unionin arvojen vastaista, horjuttaa 
moniarvoisuutta, edistää väkivaltaa ja 
suvaitsemattomuutta kaikkia muita 
uskontoja kohtaan, on avoimen 
antisemitististä ja torjuu naisten ja miesten 
yhdenvertaisuuden sekä tieteen ja 
opetuksen, joita islaminusko on edistänyt 
vuosisatojen ajan;

AB. toteaa, että EU:n alueella on entistä 
useammin havaittavissa väkivaltaista 
ääri-ideologista puhetta, usein kirjojen, 
opetuksen tai audiovisuaalisen sisällön 
muodossa, television satelliittikanavat 
mukaan lukien; toteaa, että tällainen puhe 
on demokraattisten arvojen vastaista, 
horjuttaa moniarvoisuutta, edistää 
väkivaltaa ja suvaitsemattomuutta kaikkia 
muita uskontoja kohtaan, on avoimen 
antisemitististä ja edistää kulttuurin ja 
yhteiskunnan taantumuksellisuutta;

Or. en

Tarkistus 219
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AB kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AB. toteaa, että EU:n alueella on entistä 
useammin havaittavissa väkivaltaista 
radikalisoitunutta puhetta, usein kirjojen, 
opetuksen tai audiovisuaalisen sisällön 
muodossa, television satelliittikanavat 

AB. toteaa, että EU:n alueella on entistä 
useammin havaittavissa väkivaltaista 
radikalisoitunutta puhetta, usein kirjojen tai 
audiovisuaalisen sisällön muodossa, 
television satelliittikanavat mukaan lukien; 
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mukaan lukien; toteaa, että tällainen puhe 
on unionin arvojen vastaista, horjuttaa 
moniarvoisuutta, edistää väkivaltaa ja 
suvaitsemattomuutta kaikkia muita
uskontoja kohtaan, on avoimen 
antisemitististä ja torjuu naisten ja miesten 
yhdenvertaisuuden sekä tieteen ja 
opetuksen, joita islaminusko on edistänyt 
vuosisatojen ajan;

toteaa, että tällainen puhe on 
demokraattisten arvojen vastaista, 
horjuttaa moniarvoisuutta, edistää 
väkivaltaa ja suvaitsemattomuutta 
erityisesti uskontoja kohtaan, on avoimen 
antisemitististä ja torjuu naisten ja miesten 
yhdenvertaisuuden sekä tieteen ja 
opetuksen, joita islaminusko on edistänyt 
vuosisatojen ajan;

Or. fr

Tarkistus 220
Dominique Martin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AB kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AB. toteaa, että EU:n alueella on entistä 
useammin havaittavissa väkivaltaista 
radikalisoitunutta puhetta, usein kirjojen, 
opetuksen tai audiovisuaalisen sisällön 
muodossa, television satelliittikanavat 
mukaan lukien; toteaa, että tällainen puhe 
on unionin arvojen vastaista, horjuttaa 
moniarvoisuutta, edistää väkivaltaa ja 
suvaitsemattomuutta kaikkia muita 
uskontoja kohtaan, on avoimen 
antisemitististä ja torjuu naisten ja miesten 
yhdenvertaisuuden sekä tieteen ja 
opetuksen, joita islaminusko on edistänyt 
vuosisatojen ajan;

AB. toteaa, että EU:n alueella on entistä 
useammin havaittavissa väkivaltaista 
radikalisoitunutta islamilaista puhetta, 
usein kirjojen, opetuksen tai 
audiovisuaalisen sisällön muodossa, 
sosiaaliset verkostot ja television 
satelliittikanavat mukaan lukien; toteaa, 
että tällainen puhe on unionin arvojen 
vastaista, horjuttaa moniarvoisuutta, 
edistää väkivaltaa ja suvaitsemattomuutta 
kaikkia muita uskontoja kohtaan, on 
avoimen antisemitististä ja torjuu naisten ja 
miesten yhdenvertaisuuden sekä tieteen ja 
opetuksen;

Or. fr

Tarkistus 221
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AC kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AC. toteaa, että unionissa joissakin 
kirjakaupoissa ja verkossa on 
enimmäkseen wahhabilaista ja salafistista 
kirjallisuutta, jolloin muslimiyhteisöjen 
saatavilla on vain vähän vaihtoehtoja;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 222
Eva Joly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AC kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AC. toteaa, että unionissa joissakin 
kirjakaupoissa ja verkossa on 
enimmäkseen wahhabilaista ja salafistista 
kirjallisuutta, jolloin muslimiyhteisöjen 
saatavilla on vain vähän vaihtoehtoja;

AC. toteaa, että unionissa joissakin 
kirjakaupoissa ja verkossa on 
enimmäkseen wahhabilaista ja salafistista 
kirjallisuutta; toteaa, että tämä 
globalisoitunut ja helposti omaksuttava 
versio islamista on kaukana
muslimiyhteisöjen kulttuurihistoriallisesti 
syvään juurtuneista käytännöistä 
Euroopassa ja heikentää osaltaan niiden 
laajempaa integroitumista;

Or. en

Tarkistus 223
Dominique Martin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AC kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AC. toteaa, että unionissa joissakin 
kirjakaupoissa ja verkossa on 
enimmäkseen wahhabilaista ja salafistista 
kirjallisuutta, jolloin muslimiyhteisöjen 
saatavilla on vain vähän vaihtoehtoja;

AC. toteaa, että ei ole olemassa 
autoritaarista hierarkiaa ja että unionissa 
joissakin kirjakaupoissa ja verkossa on 
enimmäkseen wahhabilaista ja salafistista 
kirjallisuutta, jolloin muslimiyhteisöjen 
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saatavilla on vain vähän vaihtoehtoja;

Or. fr

Tarkistus 224
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AC kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AC. toteaa, että unionissa joissakin 
kirjakaupoissa ja verkossa on 
enimmäkseen wahhabilaista ja salafistista 
kirjallisuutta, jolloin muslimiyhteisöjen 
saatavilla on vain vähän vaihtoehtoja;

AC. toteaa, että unionissa joissakin 
kirjakaupoissa ja verkossa on 
enimmäkseen erityisesti wahhabilaista ja 
salafistista kirjallisuutta, joka on 
vihapuheen innoittamaa ja saattaa 
vaikuttaa herkkiin henkilöihin;

Or. fr

Tarkistus 225
Doru-Claudian Frunzulică

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AC kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AC. toteaa, että unionissa joissakin 
kirjakaupoissa ja verkossa on 
enimmäkseen wahhabilaista ja salafistista 
kirjallisuutta, jolloin muslimiyhteisöjen 
saatavilla on vain vähän vaihtoehtoja;

AC. toteaa, että unionissa joissakin 
kirjakaupoissa ja verkossa on 
enimmäkseen wahhabilaista ja salafistista 
kirjallisuutta, jolloin muslimiyhteisöjen 
saatavilla on vain vähän maltillisia
vaihtoehtoja;

Or. en

Tarkistus 226
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AC a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AC a. toteaa, että radikalismin 
ehkäiseminen alkaa pyrkimyksistä edistää 
osallistavuutta ja suvaitsevuutta 
yhteiskunnassa, joka tarjoaa 
vähemmistöille mahdollisuuden oppia ja 
osallistua työmarkkinoille ja antaa heille 
mahdollisuuden osallistua 
kulttuurielämään ja politiikkaan; katsoo, 
että tarvitaan vahvoja syrjinnänvastaisia 
politiikkoja, joilla vältetään yhteisöjen 
vieraantuminen;

Or. en

Tarkistus 227
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AC a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AC a. ottaa huomioon, että radikaali 
islamilainen fundamentalismi pyrkii 
uskontoon, joka hallitsee kaikkia elämän 
aloja – henkilökohtaista, poliittisia ja 
sosiaalisia – joka voi johtaa 
kommunitarismiin, joka on altis 
jihadististen rekrytoijien toimille;

Or. en

Tarkistus 228
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AC a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AC a. katsoo, että väkivaltainen 
radikalisoituminen on yleensä seurausta 
marginalisoitumisesta, 
identiteettikonflikteista sekä 
epäoikeudenmukaisuuden, syrjinnän ja 
sosiaalisen syrjäytymisen kokemuksista;

Or. en

Tarkistus 229
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AC b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AC b. ottaa huomioon, että Euroopan 
kaupunkien joillakin matalan tulotason 
asuinalueilla esiintyy massatyöttömyyttä, 
oikeusvaltioperiaatteen systeemistä 
luhistumista sekä rikollisuutta, köyhyyttä 
ja syrjintää, mikä tarjoaa kasvualustan 
uskonnollisille ääriliikkeille ja 
terrorismille, jotka tuovat uutta merkitystä 
heikoimmassa asemassa olevien 
kansalaisten elämään;

Or. en

Tarkistus 230
Heinz K. Becker, Péter Niedermüller, Artis Pabriks, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Monika 
Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AD kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AD. ottaa huomioon, että kaikkialla 
unionissa on dokumentoitu radikaaleja 

AD. ottaa huomioon, että kaikkialla 
unionissa on dokumentoitu radikaaleja 
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vihasaarnaajia koskevia lukuisia tapauksia; 
ottaa huomioon, että vihasaarnaajat ovat 
usein kotoisin EU:n ulkopuolisista maista 
ja että moskeijat saavat läpinäkymätöntä 
rahoitusta kolmansista maista;

vihasaarnaajia koskevia lukuisia tapauksia; 
ottaa huomioon, että vihasaarnaajat ovat 
usein kotoisin EU:n ulkopuolisista maista 
ja että moskeijat saavat läpinäkymätöntä 
rahoitusta kolmansista maista, joista monet 
ovat autoritäärisiä ja uskontojohtoisia 
eivätkä noudata EU:n perusoikeuksia;

Or. en

Tarkistus 231
Pina Picierno

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AD kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AD. ottaa huomioon, että kaikkialla 
unionissa on dokumentoitu radikaaleja 
vihasaarnaajia koskevia lukuisia tapauksia; 
ottaa huomioon, että vihasaarnaajat ovat 
usein kotoisin EU:n ulkopuolisista maista 
ja että moskeijat saavat läpinäkymätöntä 
rahoitusta kolmansista maista;

AD. ottaa huomioon, että kaikkialla 
unionissa on dokumentoitu radikaaleja 
vihasaarnaajia koskevia lukuisia tapauksia; 
ottaa huomioon, että vihasaarnaajat ovat 
usein kotoisin EU:n ulkopuolisista maista 
ja että moskeijat saavat läpinäkymätöntä 
rahoitusta kolmansista maista, joista osassa 
on autoritaarinen tai uskonnollinen 
hallinto;

Or. it

Tarkistus 232
Dominique Martin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AD kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AD. ottaa huomioon, että kaikkialla 
unionissa on dokumentoitu radikaaleja 
vihasaarnaajia koskevia lukuisia tapauksia; 
ottaa huomioon, että vihasaarnaajat ovat 
usein kotoisin EU:n ulkopuolisista maista 
ja että moskeijat saavat läpinäkymätöntä 
rahoitusta kolmansista maista;

AD. ottaa huomioon, että kaikkialla 
unionissa on dokumentoitu radikaaleja 
islamilaisia vihasaarnaajia koskevia 
lukuisia tapauksia; ottaa huomioon, että 
vihasaarnaajat ovat usein kotoisin EU:n 
ulkopuolisista maista ja että moskeijat 
saavat läpinäkymätöntä rahoitusta 
kolmansista maista;
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Or. fr

Tarkistus 233
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AD kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AD. ottaa huomioon, että kaikkialla 
unionissa on dokumentoitu radikaaleja 
vihasaarnaajia koskevia lukuisia tapauksia; 
ottaa huomioon, että vihasaarnaajat ovat 
usein kotoisin EU:n ulkopuolisista maista 
ja että moskeijat saavat läpinäkymätöntä 
rahoitusta kolmansista maista;

AD. ottaa huomioon, että kaikkialla 
unionissa on todettu radikaaleja niin 
sanottuja vihasaarnaajia koskevia lukuisia 
tapauksia; ottaa huomioon, että 
vihasaarnaajat ovat usein kotoisin EU:n 
ulkopuolisista maista ja että moskeijat 
saavat läpinäkymätöntä rahoitusta 
kolmansista maista;

Or. de

Tarkistus 234
Eva Joly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AD kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AD. ottaa huomioon, että kaikkialla 
unionissa on dokumentoitu radikaaleja 
vihasaarnaajia koskevia lukuisia tapauksia; 
ottaa huomioon, että vihasaarnaajat ovat 
usein kotoisin EU:n ulkopuolisista maista 
ja että moskeijat saavat läpinäkymätöntä 
rahoitusta kolmansista maista;

AD. ottaa huomioon, että kaikkialla 
unionissa on dokumentoitu radikaaleja 
vihasaarnaajia koskevia lukuisia tapauksia; 
ottaa huomioon, että vihasaarnaajat ovat 
usein kotoisin EU:n ulkopuolisista maista 
ja että jotkut moskeijat saavat 
läpinäkymätöntä rahoitusta kolmansista 
maista;

Or. en

Tarkistus 235
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AD kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AD. ottaa huomioon, että kaikkialla 
unionissa on dokumentoitu radikaaleja 
vihasaarnaajia koskevia lukuisia tapauksia; 
ottaa huomioon, että vihasaarnaajat ovat 
usein kotoisin EU:n ulkopuolisista maista 
ja että moskeijat saavat läpinäkymätöntä 
rahoitusta kolmansista maista;

AD. ottaa huomioon, että kaikkialla 
unionissa on dokumentoitu radikaaleja 
vihasaarnaajia koskevia tapauksia; ottaa 
huomioon, että saarnaajat ovat usein 
kotoisin EU:n ulkopuolisista maista ja 
toimivat moskeijoissa, jotka ovat 
saattaneet saada läpinäkymätöntä 
rahoitusta kolmansista maista;

Or. fr

Tarkistus 236
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AD kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AD. ottaa huomioon, että kaikkialla 
unionissa on dokumentoitu radikaaleja 
vihasaarnaajia koskevia lukuisia tapauksia; 
ottaa huomioon, että vihasaarnaajat ovat 
usein kotoisin EU:n ulkopuolisista maista 
ja että moskeijat saavat läpinäkymätöntä 
rahoitusta kolmansista maista;

AD. ottaa huomioon, että kaikkialla 
unionissa on dokumentoitu radikaaleja 
vihasaarnaajia koskevia tapauksia; ottaa 
huomioon, että vihasaarnaajat ovat usein 
kotoisin EU:n ulkopuolisista maista ja että 
moskeijat voivat saada läpinäkymätöntä 
rahoitusta kolmansista maista;

Or. en

Tarkistus 237
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AD a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AD a. toteaa, että monissa 
muslimimaissa imaamien toimintaa, 
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niiden välittämiä viestejä ja puheissa 
käytettyä kieltä valvotaan lailla 
ääriliikkeiden ehkäisemiseksi; toteaa, että 
Euroopan maissa imaamien toimintaa 
valvotaan vain vähän, puheet pidetään 
vieraalla kielellä, imaameja koulutetaan 
ulkomailla ja ääri-ideologioita edustavat 
moskeijat ja madrasa-koulut rahoitetaan 
ulkomaisista rahoituslähteistä;

Or. en

Tarkistus 238
Dominique Martin, André Elissen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AD a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AD a. katsoo, että vaikka jäsenvaltioilla 
on oikeudelliset keinot estää 
vihasaarnaajien esiintyminen, jäsenvaltiot 
eivät toteuta tarvittavia toimia;

Or. fr

Tarkistus 239
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AD b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AD b. ottaa huomioon, että tiettyjen 
moskeijoiden ja madrasa-koulujen ääri-
ideologioita edustavien imaamien 
opetukset ovat olleet radikalisoitumista 
edistävä tekijä; ottaa huomioon, että 
nämä samat tahot vahvistavat monien 
maahanmuuttajataustaisten nuorten, 
etenkin nuorten miesten, vieraantumisen 
tunnetta;
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Or. en

Tarkistus 240
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AE kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AE. toteaa, että on olemassa itse itsensä 
nimittäneitä uskonnollisia opetuskeskuksia, 
joissa levitetään äärimielisiä ajatuksia 
EU:ssa ja joissa nuoret, myös lapset, 
altistetaan unionin vastaisille arvoille ja 
väkivaltaiselle sisällölle perustuville 
opeille; toteaa, että radikaalit järjestöt
käyttävät usein hyväkseen nuorten 
haavoittuvuutta ja houkuttelevat heitä 
yhteiskunnallisilla ja kulttuurisilla 
tarjouksilla;

AE. toteaa, että on olemassa itse itsensä 
nimittäneitä uskonnollisia opetuskeskuksia, 
joissa levitetään äärimielisiä ajatuksia 
EU:ssa ja joissa alaikäiset, myös lapset, 
voivat altistua demokratian vastaisille 
arvoille ja väkivaltaiselle sisällölle 
perustuville opeille; toteaa, että terroristien 
rekrytoinnille perustan luovat 
äärijärjestöt käyttävät usein hyväkseen 
nuorten haavoittuvuutta ja houkuttelevat 
heitä yhteiskunnallisilla ja kulttuurisilla 
tarjouksilla;

Or. en

Tarkistus 241
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AE kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AE. toteaa, että on olemassa itse itsensä 
nimittäneitä uskonnollisia opetuskeskuksia, 
joissa levitetään äärimielisiä ajatuksia 
EU:ssa ja joissa nuoret, myös lapset, 
altistetaan unionin vastaisille arvoille ja 
väkivaltaiselle sisällölle perustuville 
opeille; toteaa, että radikaalit järjestöt 
käyttävät usein hyväkseen nuorten 
haavoittuvuutta ja houkuttelevat heitä 
yhteiskunnallisilla ja kulttuurisilla 

AE. toteaa, että on olemassa itse itsensä 
nimittäneitä uskonnollisia opetuskeskuksia, 
joissa levitetään äärimielisiä ajatuksia 
EU:ssa ja joissa nuoret, myös lapset, 
altistetaan demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen ja 
ihmisoikeuksien vastaisille arvoille ja 
väkivaltaiselle sisällölle perustuville 
opeille; toteaa, että radikaalit järjestöt 
käyttävät usein hyväkseen nuorten 
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tarjouksilla; haavoittuvuutta ja houkuttelevat heitä 
yhteiskunnallisilla ja kulttuurisilla 
tarjouksilla;

Or. en

Tarkistus 242
Eva Joly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AE kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AE. toteaa, että on olemassa itse itsensä 
nimittäneitä uskonnollisia opetuskeskuksia, 
joissa levitetään äärimielisiä ajatuksia 
EU:ssa ja joissa nuoret, myös lapset, 
altistetaan unionin vastaisille arvoille ja 
väkivaltaiselle sisällölle perustuville 
opeille; toteaa, että radikaalit järjestöt 
käyttävät usein hyväkseen nuorten
haavoittuvuutta ja houkuttelevat heitä 
yhteiskunnallisilla ja kulttuurisilla 
tarjouksilla;

AE. toteaa, että on olemassa itse itsensä 
nimittäneitä uskonnollisia opetuskeskuksia, 
joissa levitetään äärimielisiä ajatuksia 
EU:ssa ja joissa nuoret, myös lapset, 
altistetaan unionin vastaisille arvoille ja 
väkivaltaiselle sisällölle perustuville 
opeille; toteaa, että poliittiset järjestöt 
käyttävät usein hyväkseen nuorten 
aikuisten ja nuorison haavoittuvuutta ja 
houkuttelevat heitä yhteiskunnallisilla ja 
kulttuurisilla tarjouksilla;

Or. en

Tarkistus 243
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AE kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AE. toteaa, että on olemassa itse itsensä 
nimittäneitä uskonnollisia opetuskeskuksia, 
joissa levitetään äärimielisiä ajatuksia 
EU:ssa ja joissa nuoret, myös lapset, 
altistetaan unionin vastaisille arvoille ja 
väkivaltaiselle sisällölle perustuville 
opeille; toteaa, että radikaalit järjestöt 
käyttävät usein hyväkseen nuorten 
haavoittuvuutta ja houkuttelevat heitä 

AE. toteaa, että on olemassa itse itsensä 
nimittäneitä uskonnollisia opetuskeskuksia, 
joissa levitetään äärimielisiä ajatuksia 
EU:ssa ja joissa nuoret, myös lapset, 
altistetaan demokratian vastaisille arvoille 
ja väkivaltaiselle sisällölle perustuville 
opeille; toteaa, että radikaalit järjestöt 
käyttävät usein hyväkseen nuorten 
haavoittuvuutta ja houkuttelevat heitä 
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yhteiskunnallisilla ja kulttuurisilla 
tarjouksilla;

yhteiskunnallisilla ja kulttuurisilla 
tarjouksilla;

Or. fr

Tarkistus 244
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AF kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AF. toteaa, että Da’eshin pitkälle 
kehitetty verkkoviestintästrategia, jossa 
terrorismia markkinoidaan ihannoimalla 
sitä, tarjotaan myös seuraajille 
vaihtoehtoisia yhteiskunnallisia ja 
kulttuurisia tilaisuuksia ja 
maailmanlaajuisesta nuorisokulttuurista 
kopioituja toimintamalleja, kuten 
verkkopelit, mikä vetoaa voimakkaasti 
alaikäisiin;

AF. toteaa, että Da’eshin, mutta myös 
muiden ääriliikkeisiin kuuluvien ja 
terrorismia harjoittavien toimijoiden,
pitkälle kehitetty verkkoviestintästrategia, 
jossa terrorismia markkinoidaan 
ihannoimalla sitä, tarjoaa myös seuraajille 
vaihtoehtoisia yhteiskunnallisia ja 
kulttuurisia tilaisuuksia ja 
maailmanlaajuisesta nuorisokulttuurista 
kopioituja toimintamalleja, kuten 
verkkopelit, mikä vetoaa voimakkaasti 
alaikäisiin;

Or. de

Tarkistus 245
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AF kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AF. toteaa, että Da’eshin pitkälle 
kehitetty verkkoviestintästrategia, jossa 
terrorismia markkinoidaan ihannoimalla 
sitä, tarjotaan myös seuraajille 
vaihtoehtoisia yhteiskunnallisia ja 
kulttuurisia tilaisuuksia ja 
maailmanlaajuisesta nuorisokulttuurista 
kopioituja toimintamalleja, kuten 

AF. toteaa, että joillakin isoilla 
kansainvälisillä terroristiryhmillä on
pitkälle kehitetty verkkoviestintästrategia, 
jossa terrorismia markkinoidaan 
ihannoimalla sitä, tarjotaan myös 
seuraajille vaihtoehtoisia yhteiskunnallisia 
ja kulttuurisia tilaisuuksia ja 
maailmanlaajuisesta nuorisokulttuurista 
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verkkopelit, mikä vetoaa voimakkaasti 
alaikäisiin;

kopioituja toimintamalleja, kuten 
verkkopelit, mikä vetoaa voimakkaasti 
alaikäisiin;

Or. en

Tarkistus 246
Kristina Winberg, Anders Primdahl Vistisen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AF kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AF. toteaa, että Da’eshin pitkälle 
kehitetty verkkoviestintästrategia, jossa 
terrorismia markkinoidaan ihannoimalla 
sitä, tarjotaan myös seuraajille 
vaihtoehtoisia yhteiskunnallisia ja 
kulttuurisia tilaisuuksia ja 
maailmanlaajuisesta nuorisokulttuurista 
kopioituja toimintamalleja, kuten 
verkkopelit, mikä vetoaa voimakkaasti 
alaikäisiin;

AF. toteaa, että islamistisilla 
terroristiryhmillä kuten Da’eshilla on
pitkälle kehitetty verkkoviestintästrategia, 
jossa terrorismia markkinoidaan 
ihannoimalla sitä, tarjotaan myös 
seuraajille vaihtoehtoisia yhteiskunnallisia 
ja kulttuurisia tilaisuuksia ja 
maailmanlaajuisesta nuorisokulttuurista 
kopioituja toimintamalleja, kuten 
verkkopelit, mikä vetoaa voimakkaasti 
alaikäisiin;

Or. en

Tarkistus 247
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AF kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AF. toteaa, että Da’eshin pitkälle 
kehitetty verkkoviestintästrategia, jossa 
terrorismia markkinoidaan ihannoimalla 
sitä, tarjotaan myös seuraajille 
vaihtoehtoisia yhteiskunnallisia ja 
kulttuurisia tilaisuuksia ja 
maailmanlaajuisesta nuorisokulttuurista 
kopioituja toimintamalleja, kuten 
verkkopelit, mikä vetoaa voimakkaasti 

AF. toteaa, että Da’eshin pitkälle 
kehitetty verkkoviestintästrategia, jossa 
terrorismia markkinoidaan ihannoimalla 
sitä ja kopioimalla ideoita 
maailmanlaajuisesta nuorisokulttuurista, 
tarjotaan myös seuraajille vaihtoehtoisia 
yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tilaisuuksia
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alaikäisiin;

Or. en

Tarkistus 248
Helga Stevens

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AF kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AF. toteaa, että Da’eshin pitkälle 
kehitetty verkkoviestintästrategia, jossa 
terrorismia markkinoidaan ihannoimalla 
sitä, tarjotaan myös seuraajille 
vaihtoehtoisia yhteiskunnallisia ja 
kulttuurisia tilaisuuksia ja 
maailmanlaajuisesta nuorisokulttuurista 
kopioituja toimintamalleja, kuten 
verkkopelit, mikä vetoaa voimakkaasti 
alaikäisiin;

AF. toteaa, että Da’eshin pitkälle 
kehitetyssä verkkoviestintästrategiassa, 
jossa terrorismia markkinoidaan 
ihannoimalla sitä, otetaan myös huomioon 
maailmanlaajuinen nuorisokulttuuri, 
kuten verkkopelien suosio, millä vedotaan
voimakkaasti alaikäisiin;

Or. nl

Tarkistus 249
Anna Maria Corazza Bildt, Nathalie Griesbeck, Brando Benifei, Barbara Matera, Merja 
Kyllönen, Hilde Vautmans, Jana Žitňanská, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AF kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AF. toteaa, että Da’eshin pitkälle 
kehitetty verkkoviestintästrategia, jossa 
terrorismia markkinoidaan ihannoimalla 
sitä, tarjotaan myös seuraajille 
vaihtoehtoisia yhteiskunnallisia ja 
kulttuurisia tilaisuuksia ja 
maailmanlaajuisesta nuorisokulttuurista 
kopioituja toimintamalleja, kuten 
verkkopelit, mikä vetoaa voimakkaasti 
alaikäisiin;

AF. toteaa, että Da’eshin pitkälle 
kehitetty verkkoviestintästrategia, jossa 
terrorismia markkinoidaan ihannoimalla 
sitä, tarjotaan myös seuraajille 
vaihtoehtoisia yhteiskunnallisia ja 
kulttuurisia tilaisuuksia ja 
maailmanlaajuisesta nuorisokulttuurista 
kopioituja toimintamalleja, kuten 
verkkopelit, mikä vetoaa voimakkaasti 
lapsiin ja nuoriin;
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Or. en

Tarkistus 250
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AF kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AF. toteaa, että Da’eshin pitkälle 
kehitetty verkkoviestintästrategia, jossa 
terrorismia markkinoidaan ihannoimalla 
sitä, tarjotaan myös seuraajille 
vaihtoehtoisia yhteiskunnallisia ja 
kulttuurisia tilaisuuksia ja 
maailmanlaajuisesta nuorisokulttuurista 
kopioituja toimintamalleja, kuten 
verkkopelit, mikä vetoaa voimakkaasti 
alaikäisiin;

AF. toteaa, että erityisesti Da’eshin 
pitkälle kehitetty verkkoviestintästrategia, 
jossa terrorismia markkinoidaan 
ihannoimalla sitä, tarjotaan myös 
seuraajille vaihtoehtoisia yhteiskunnallisia 
ja kulttuurisia tilaisuuksia ja 
maailmanlaajuisesta nuorisokulttuurista 
kopioituja toimintamalleja, kuten 
verkkopelit, mikä vetoaa voimakkaasti 
alaikäisiin;

Or. fr

Tarkistus 251
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AG kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AG. toteaa, että yritykset tekevät 
vuonna 2015 perustetulla EU:n 
internetfoorumilla yhteistyötä terroristisen 
sisällön vapaaehtoiseksi poistamiseksi 
omilta verkkosivustoiltaan;

AG. toteaa, että verkon jättiläiset ovat 
joutuneet kantamaan vastuunsa toistuvien 
kehotusten seurauksena, joissa niitä on 
vaadittu sitoutumaan paremmin 
terrorismin torjuntaan; toteaa, että 
yritykset tekevät vuonna 2015 perustetulla 
EU:n internetfoorumilla yhteistyötä 
terroristisen sisällön vapaaehtoiseksi 
poistamiseksi omilta verkkosivustoiltaan; 
ottaa huomioon, että toukokuussa 2016 
otettiin käyttöön tietotekniikan alan 
suuryritysten käytännesäännöt, joilla 
pyritään torjumaan laitonta vihapuhetta 
verkossa; katsoo, että tämä vapaaehtoinen 
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yhteistyö on kuitenkin riittämätöntä ja 
että komissiota ja jäsenvaltioita on 
toistuvasti kehotettu panemaan täytäntöön 
velvoittavaa sääntelyä, jonka mukaan 
yritykset ovat rikosoikeudellisesti 
vastuussa terroristisen sisällön nopeasta 
poistamisesta verkkosivustoilta;

Or. fr

Tarkistus 252
Cornelia Ernst, Lynn Boylan

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AG kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AG. toteaa, että yritykset tekevät 
vuonna 2015 perustetulla EU:n 
internetfoorumilla yhteistyötä terroristisen 
sisällön vapaaehtoiseksi poistamiseksi 
omilta verkkosivustoiltaan;

AG. toteaa, että yritykset tekevät 
vuonna 2015 perustetulla EU:n 
internetfoorumilla yhteistyötä terroristisen 
sisällön vapaaehtoiseksi poistamiseksi 
omilta verkkosivustoiltaan, jos he 
epäilevät, että se rikkoo sääntöjä ja 
ehtoja;

Or. en

Tarkistus 253
Dominique Martin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AG kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AG. toteaa, että yritykset tekevät 
vuonna 2015 perustetulla EU:n 
internetfoorumilla yhteistyötä terroristisen 
sisällön vapaaehtoiseksi poistamiseksi 
omilta verkkosivustoiltaan;

AG. toteaa, että yritykset tekevät 
vuonna 2015 perustetulla EU:n 
internetfoorumilla yhteistyötä terroristisen 
sisällön vapaaehtoiseksi poistamiseksi 
omilta verkkosivustoiltaan, mikä on 
kuitenkin riittämätöntä;

Or. fr
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Tarkistus 254
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AG a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AG a. toteaa, että useat viimeaikaiset 
tutkimukset ovat osoittaneet, että 
internetillä ja varsinkin sosiaalisella 
medialla voi olla keskeinen rooli 
väkivaltaiseen ääriajatteluun johtavan 
radikalisoitumisen edistäjänä sekä 
muukalaisvihamielisten ryhmien 
välineenä vihapuheen ja laittoman 
sisällön levityskanavana erityisesti 
nuorten keskuudessa;

Or. en

Tarkistus 255
Eva Joly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AH kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AH. ottaa huomioon, että Europolin 
yhteydessä toimiva EU:n internetsisällöstä 
ilmoittamista käsittelevä yksikkö (EU IRU) 
on tehnyt yli 50 000 ilmoitusta ja että 
keskimäärin 87 prosenttia yksikön 
yrityksille ilmoittamasta sisällöstä on 
poistettu perustuen kyseisen 
internetsisällön ja yritysten omien ehtojen 
ja edellytysten yhteensopivuutta koskevaan 
vapaaehtoiseen tarkasteluun;

AH. ottaa huomioon, että Europolin 
yhteydessä toimiva EU:n internetsisällöstä 
ilmoittamista käsittelevä yksikkö (EU IRU) 
on tehnyt yli 50 000 ilmoitusta ja että 
keskimäärin 87 prosenttia yksikön 
yrityksille ilmoittamasta sisällöstä on 
poistettu perustuen kyseisen 
internetsisällön ja yritysten omien ehtojen 
ja edellytysten yhteensopivuutta koskevaan 
vapaaehtoiseen tarkasteluun; ottaa 
huomioon, että Europolin IRU toimii 
edelleen epäselvien sääntöjen ohjaamana; 
katsoo, että online-sisällön poistamiseen 
tulisi aina liittyä oikeussuojakeinojen 
mahdollisuus; ottaa huomioon, että 
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poistettavan sisällön havaitsemisen 
jälkeen, sisällön julkaisijoita vastaan ei 
käynnistetä oikeudellista menettelyä, 
minkä seurauksena ne voivat 
yksinkertaisesti kopioida sisältöä toiseen 
sivustoon;

Or. en

Tarkistus 256
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AH kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AH. ottaa huomioon, että Europolin 
yhteydessä toimiva EU:n internetsisällöstä 
ilmoittamista käsittelevä yksikkö (EU IRU) 
on tehnyt yli 50 000 ilmoitusta ja että 
keskimäärin 87 prosenttia yksikön 
yrityksille ilmoittamasta sisällöstä on 
poistettu perustuen kyseisen 
internetsisällön ja yritysten omien ehtojen 
ja edellytysten yhteensopivuutta koskevaan 
vapaaehtoiseen tarkasteluun;

AH. ottaa huomioon, että Europolin 
yhteydessä toimiva EU:n internetsisällöstä 
ilmoittamista käsittelevä yksikkö (EU IRU) 
on tehnyt yli 50 000 ilmoitusta ja että 
keskimäärin 87 prosenttia yksikön 
yrityksille ilmoittamasta sisällöstä on 
poistettu perustuen kyseisen 
internetsisällön ja yritysten omien ehtojen 
ja edellytysten yhteensopivuutta koskevaan 
vapaaehtoiseen tarkasteluun; ottaa 
huomioon, että laittoman sisällön osuus 
ilmoitetusta sisällöstä ei ole tiedossa eikä 
ole olemassa tilastotietoja, jotka 
mahdollistaisivat ilmoitetun sisällön 
laadun arvioinnin1a;

__________________

1a

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAl
lAnswers.do?reference=E-2017-
001772&language=EN

Or. en

Tarkistus 257
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Lorenzo Cesa
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AH kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AH. ottaa huomioon, että Europolin 
yhteydessä toimiva EU:n internetsisällöstä 
ilmoittamista käsittelevä yksikkö (EU IRU) 
on tehnyt yli 50 000 ilmoitusta ja että 
keskimäärin 87 prosenttia yksikön 
yrityksille ilmoittamasta sisällöstä on 
poistettu perustuen kyseisen 
internetsisällön ja yritysten omien ehtojen 
ja edellytysten yhteensopivuutta koskevaan 
vapaaehtoiseen tarkasteluun;

AH. ottaa huomioon, että Europolin 
yhteydessä toimiva EU:n internetsisällöstä 
ilmoittamista käsittelevä yksikkö (EU IRU) 
on tehnyt yli 50 000 ilmoitusta ja että 
keskimäärin 87 prosenttia1a yksikön 
yrityksille ilmoittamasta sisällöstä on 
poistettu perustuen kyseisen 
internetsisällön ja yritysten omien ehtojen 
ja edellytysten yhteensopivuutta koskevaan 
vapaaehtoiseen tarkasteluun;

__________________

1a TERR-valiokunnan kuuleminen 24. 
huhtikuuta 2018, komission sisäasioiden 
pääosastossa turvallisuudesta vastaavan 
yksikön johtajan Luigi Sorecan lausunto.

Or. en

Tarkistus 258
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AH kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AH. ottaa huomioon, että Europolin 
yhteydessä toimiva EU:n internetsisällöstä 
ilmoittamista käsittelevä yksikkö (EU IRU) 
on tehnyt yli 50 000 ilmoitusta ja että 
keskimäärin 87 prosenttia yksikön 
yrityksille ilmoittamasta sisällöstä on 
poistettu perustuen kyseisen 
internetsisällön ja yritysten omien ehtojen 
ja edellytysten yhteensopivuutta 
koskevaan vapaaehtoiseen tarkasteluun;

AH. ottaa huomioon, että Europolin 
yhteydessä toimiva EU:n internetsisällöstä 
ilmoittamista käsittelevän yksikön (EU 
IRU) antamien lukujen mukaan EU IRU 
oli vuoden 2017 joulukuuhun mennessä 
arvioinut 42 066 internetsisältöä, joista 
seurasi 40 714 päätöstä, jotka koskivat yli 
80 alustaa yli 10 kielellä ja joista 
86 prosenttia johti sisällön poistamiseen;

Or. en
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Tarkistus 259
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AH a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AH a. toteaa, että radikalisoitumisen ja 
väkivaltaisen ääriajattelun torjunta 
edellyttää tiivistä ja koordinoitua 
yhteistyötä kaikkien asianosaisten 
toimijoiden välillä hallinnon kaikilla 
tasoilla (paikallinen, alueellinen ja 
kansallinen taso) sekä 
kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen 
sektorin kanssa;

Or. en

Tarkistus 260
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AI kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AI. toteaa, että vaikka terroristisen 
internetsisällön poistamisessa on saavutettu 
merkittävää edistystä, yritysten 
sitoutumista on lisättävä; toteaa, että 
sisältöä ei aina poisteta kokonaisuudessaan 
ja että se saatetaan poistaa yhdeltä 
verkkosivulta mutta jättää se saman 
yrityksen toiselle verkkosivulle; katsoo, 
että yritysten vaikuttavaa ja kattavaa 
raportointia on parannettava;

AI. toteaa, että vaikka terroristisen 
internetsisällön poistamisessa on saavutettu 
edistystä, yritysten sitoutumista on 
lisättävä; toteaa, että sisältöä ei aina 
poisteta kokonaisuudessaan ja että se 
saatetaan poistaa yhdeltä verkkosivulta 
mutta jättää se saman yrityksen toiselle 
verkkosivulle; katsoo, että yritysten 
vaikuttavia, nopeita ja kattavia 
raportointi- ja poistotoimia on 
parannettava; toteaa, että parlamentti 
kehotti 25. marraskuuta 2015 
antamassaan päätöslauselmassa 
jäsenvaltioita harkitsemaan 
oikeustoimiin, myös syytetoimiin, 
ryhtymistä niitä internet- ja sosiaalisen 
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median yrityksiä ja palveluntarjoajia 
vastaan, jotka kieltäytyvät noudattamasta 
hallinto- tai oikeusviranomaisten 
esittämää kehotusta poistaa laiton sisältö 
tai terrorismia ylistävä sisältö 
internetalustoiltaan, ja vahvisti, että 
internetalustojen kieltäytymistä 
yhteistyöstä tai tarkoituksellista yhteistyön 
laiminlyömistä, joka mahdollistaa 
laittoman sisällön leviämisen, olisi 
pidettävä avunantona, jonka voidaan 
katsoa vastaavan rikollista aikomusta tai 
laiminlyöntiä, ja että tällaiseen syyllistyvät 
toimijat olisi saatettava oikeuden eteen;

Or. fr

Tarkistus 261
Monica Macovei, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AI kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AI. toteaa, että vaikka terroristisen 
internetsisällön poistamisessa on saavutettu 
merkittävää edistystä, yritysten 
sitoutumista on lisättävä; toteaa, että 
sisältöä ei aina poisteta kokonaisuudessaan 
ja että se saatetaan poistaa yhdeltä 
verkkosivulta mutta jättää se saman 
yrityksen toiselle verkkosivulle; katsoo, 
että yritysten vaikuttavaa ja kattavaa 
raportointia on parannettava;

AI. toteaa, että vaikka terroristisen 
internetsisällön poistamisessa on saavutettu 
merkittävää edistystä, yritysten 
sitoutumista on lisättävä, sillä niiden 
panos yhteistyöhön kumppaneina on 
Counter Extremism Project 
-kansalaisjärjestön mukaan ollut 
riittämätöntä; toteaa, että sisältöä ei aina 
poisteta kokonaisuudessaan, ei hetkellisesti 
eikä pysyvästi, ja että se saatetaan poistaa 
yhdeltä verkkosivulta mutta jättää se saman 
yrityksen toiselle verkkosivulle, tai tilin 
uudelleen ilmestyminen voidaan sallia sen 
jälkeen, kun se on julkaissut sisältöä, joka 
rikkoo yrityksen käyttöehtoja; katsoo, että 
yritysten vaikuttavaa, kattavaa ja 
läpinäkyvää raportointia on parannettava; 
toteaa, että ohjeet pimeään verkkoon 
pääsemiseksi, jota terroristiryhmät 
käyttävät usein levittääkseen 
propagandaa, jota ei pystytä jäljittämään, 
sekä rahoitukseen, värväykseen ja 
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muuhun vastaavaan toimintaan, ovat 
laajalti saatavilla internetissä;

Or. en

Tarkistus 262
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AI kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AI. toteaa, että vaikka terroristisen 
internetsisällön poistamisessa on saavutettu 
merkittävää edistystä, yritysten 
sitoutumista on lisättävä; toteaa, että 
sisältöä ei aina poisteta kokonaisuudessaan
ja että se saatetaan poistaa yhdeltä 
verkkosivulta mutta jättää se saman 
yrityksen toiselle verkkosivulle; katsoo, 
että yritysten vaikuttavaa ja kattavaa 
raportointia on parannettava;

AI. toteaa, että vaikka terroristisen 
internetsisällön poistamisessa on saavutettu 
merkittävää edistystä, sisältöä ei aina 
poisteta kokonaisuudessaan; toteaa, että
tarvitaan kattavaa ja koordinoitua 
eurooppalaista lähestymistapaa, jolla 
varmistetaan päätöksenteon ja siihen 
liittyvän toiminnan johdonmukaisuus, 
johon kuuluvat rikollisuuden torjunta 
sekä perusoikeudet, yksityisyys, tietosuoja, 
kyberturvallisuus, kuluttajansuoja ja 
sähköinen kaupankäynti sekä tehokas 
kumppanuuteen perustuva lähestymistapa 
ja lainmukainen tiedonvaihto 
lainvalvontaviranomaisten, 
oikeusviranomaisten, tieto- ja 
viestintätekniikan alan, 
verkkopalveluntarjoajien, 
verkkoisännöintipalveluntarjoajien, 
sosiaalisen median yritysten, 
pankkisektorin ja kansalaisjärjestöjen 
välillä;

Or. en

Tarkistus 263
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AI kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AI. toteaa, että vaikka terroristisen 
internetsisällön poistamisessa on saavutettu 
merkittävää edistystä, yritysten 
sitoutumista on lisättävä; toteaa, että 
sisältöä ei aina poisteta kokonaisuudessaan 
ja että se saatetaan poistaa yhdeltä 
verkkosivulta mutta jättää se saman 
yrityksen toiselle verkkosivulle; katsoo, 
että yritysten vaikuttavaa ja kattavaa 
raportointia on parannettava;

AI. toteaa, että vaikka terroristisen 
internetsisällön poistamisessa on saavutettu 
merkittävää edistystä, yritysten 
sitoutumista on lisättävä; toteaa, että 
sisältöä ei aina poisteta kokonaisuudessaan 
ja että se saatetaan poistaa yhdeltä 
verkkosivulta mutta jättää se saman 
yrityksen toiselle verkkosivulle; katsoo, 
että yritysten vaikuttavaa ja kattavaa 
raportointia on parannettava; katsoo, että 
tämä on kuitenkin määritettävä selvästi ja 
siihen on voitava hakea muutosta 
kyseisissä yrityksissä mutta myös 
oikeusviranomaisissa;

Or. fr

Tarkistus 264
Andrzej Grzyb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AI kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AI. toteaa, että vaikka terroristisen 
internetsisällön poistamisessa on saavutettu 
merkittävää edistystä, yritysten 
sitoutumista on lisättävä; toteaa, että 
sisältöä ei aina poisteta kokonaisuudessaan 
ja että se saatetaan poistaa yhdeltä 
verkkosivulta mutta jättää se saman 
yrityksen toiselle verkkosivulle; katsoo, 
että yritysten vaikuttavaa ja kattavaa 
raportointia on parannettava;

AI. toteaa, että vaikka terroristisen 
internetsisällön poistamisessa on saavutettu 
jonkin verran edistystä, yritysten 
sitoutumista on lisättävä; toteaa, että 
sisältöä ei aina poisteta kokonaisuudessaan 
ja että se saatetaan poistaa yhdeltä 
verkkosivulta mutta jättää se saman 
yrityksen toiselle verkkosivulle, vie liikaa 
aikaa tai mahdollistaa sisällön 
palauttamisen verkkosivulle; toteaa, että 
joissakin tapauksissa tilejä ei poisteta, 
vaikka ne olisivat rikkoneet yhtiön 
palvelusopimuksia; katsoo, että yritysten 
vaikuttavaa, kattavaa ja läpinäkyvää
raportointia on parannettava;

Or. en
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Tarkistus 265
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Milan Zver, Arnaud Danjean, Christian 
Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Anna Maria 
Corazza Bildt, Artis Pabriks

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AI kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AI. toteaa, että vaikka terroristisen 
internetsisällön poistamisessa on saavutettu 
merkittävää edistystä, yritysten 
sitoutumista on lisättävä; toteaa, että 
sisältöä ei aina poisteta kokonaisuudessaan 
ja että se saatetaan poistaa yhdeltä 
verkkosivulta mutta jättää se saman 
yrityksen toiselle verkkosivulle; katsoo, 
että yritysten vaikuttavaa ja kattavaa 
raportointia on parannettava;

AI. toteaa, että vaikka terroristisen 
internetsisällön poistamisessa on saavutettu 
merkittävää edistystä, yritysten 
sitoutumista on lisättävä; toteaa, että 
sisältöä ei aina poisteta kokonaisuudessaan, 
ei hetkellisesti eikä pysyvästi, ja että se 
saatetaan poistaa yhdeltä verkkosivulta 
mutta jättää se saman yrityksen toiselle 
verkkosivulle, tai tilin voimassa 
pysyminen / uudelleen ilmestyminen 
voidaan sallia sen jälkeen, kun se on 
julkaissut sisältöä, joka rikkoo yrityksen 
käyttöehtoja; katsoo, että yritysten 
vaikuttavaa, kattavaa ja läpinäkyvää
raportointia on parannettava;

Or. en

Tarkistus 266
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AI kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AI. toteaa, että vaikka terroristisen 
internetsisällön poistamisessa on saavutettu 
merkittävää edistystä, yritysten 
sitoutumista on lisättävä; toteaa, että 
sisältöä ei aina poisteta kokonaisuudessaan 
ja että se saatetaan poistaa yhdeltä 
verkkosivulta mutta jättää se saman 
yrityksen toiselle verkkosivulle; katsoo, 
että yritysten vaikuttavaa ja kattavaa 
raportointia on parannettava;

AI. toteaa, että vaikka terroristisen 
internetsisällön poistamisessa on saavutettu 
merkittävää edistystä, yritysten 
sitoutumista on lisättävä, erityisesti ottaen 
huomioon se tosiseikka, että vastatoimet 
ovat usein riittämättömiä ja 
epäjohdonmukaisia ja reagointi on 
hidasta; toteaa, että sisältöä ei aina poisteta 
kokonaisuudessaan ja että se saatetaan 
poistaa yhdeltä verkkosivulta mutta jättää 
se saman yrityksen toiselle verkkosivulle; 
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katsoo, että yritysten vaikuttavaa ja 
kattavaa raportointia on parannettava;

Or. en

Tarkistus 267
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AI kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AI. toteaa, että vaikka terroristisen 
internetsisällön poistamisessa on saavutettu 
merkittävää edistystä, yritysten 
sitoutumista on lisättävä; toteaa, että 
sisältöä ei aina poisteta kokonaisuudessaan
ja että se saatetaan poistaa yhdeltä 
verkkosivulta mutta jättää se saman 
yrityksen toiselle verkkosivulle; katsoo, 
että yritysten vaikuttavaa ja kattavaa 
raportointia on parannettava;

AI. toteaa, että vaikka terroristisen 
internetsisällön poistamisessa on saavutettu 
merkittävää edistystä, yritysten 
sitoutumista on lisättävä; toteaa, että 
sisältöä ei aina poisteta kokonaisuudessaan, 
ja että yritysten vaikuttavaa ja kattavaa 
raportointia on parannettava;

Or. en

Tarkistus 268
Doru-Claudian Frunzulică

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AI kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AI. toteaa, että vaikka terroristisen 
internetsisällön poistamisessa on saavutettu 
merkittävää edistystä, yritysten 
sitoutumista on lisättävä; toteaa, että 
sisältöä ei aina poisteta kokonaisuudessaan 
ja että se saatetaan poistaa yhdeltä 
verkkosivulta mutta jättää se saman 
yrityksen toiselle verkkosivulle; katsoo, 
että yritysten vaikuttavaa ja kattavaa 
raportointia on parannettava;

AI. toteaa, että vaikka terroristisen 
internetsisällön poistamisessa on saavutettu 
jonkin verran edistystä, yritysten 
sitoutumista on lisättävä; toteaa, että 
sisältöä ei aina poisteta kokonaisuudessaan, 
ei hetkellisesti eikä pysyvästi, ja että se 
saatetaan poistaa yhdeltä verkkosivulta 
mutta jättää se saman yrityksen toiselle 
verkkosivulle; katsoo, että yritysten 
vaikuttavaa, kattavaa ja läpinäkyvää
raportointia on parannettava;
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Or. en

Tarkistus 269
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AI kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AI. toteaa, että vaikka terroristisen 
internetsisällön poistamisessa on saavutettu 
merkittävää edistystä, yritysten 
sitoutumista on lisättävä; toteaa, että 
sisältöä ei aina poisteta kokonaisuudessaan 
ja että se saatetaan poistaa yhdeltä 
verkkosivulta mutta jättää se saman 
yrityksen toiselle verkkosivulle; katsoo, 
että yritysten vaikuttavaa ja kattavaa 
raportointia on parannettava;

AI. toteaa, että vaikka terroristisen 
internetsisällön poistamisessa on saavutettu 
jonkin verran edistystä, yritysten 
sitoutumista on lisättävä; toteaa, että 
sisältöä ei aina poisteta kokonaisuudessaan, 
ei hetkellisesti eikä pysyvästi, ja että se 
saatetaan poistaa yhdeltä verkkosivulta 
mutta jättää se saman yrityksen toiselle 
verkkosivulle; katsoo, että yritysten 
vaikuttavaa ja kattavaa raportointia on 
parannettava;

Or. en

Tarkistus 270
Eva Joly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AI kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AI. toteaa, että vaikka terroristisen 
internetsisällön poistamisessa on saavutettu 
merkittävää edistystä, yritysten 
sitoutumista on lisättävä; toteaa, että 
sisältöä ei aina poisteta kokonaisuudessaan 
ja että se saatetaan poistaa yhdeltä 
verkkosivulta mutta jättää se saman 
yrityksen toiselle verkkosivulle; katsoo, 
että yritysten vaikuttavaa ja kattavaa 
raportointia on parannettava;

AI. toteaa, että terroristisen 
internetsisällön poistamisessa on saavutettu 
jonkin verran edistystä; toteaa, että 
sisältöä ei aina poisteta kokonaisuudessaan 
ja että se saatetaan poistaa yhdeltä 
verkkosivulta mutta jättää se saman 
yrityksen toiselle verkkosivulle; katsoo, 
että yritysten vaikuttavaa ja kattavaa 
raportointia ja lainvalvontaa on 
parannettava;

Or. en
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Tarkistus 271
Dominique Martin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AI kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AI. toteaa, että vaikka terroristisen 
internetsisällön poistamisessa on saavutettu 
merkittävää edistystä, yritysten 
sitoutumista on lisättävä; toteaa, että 
sisältöä ei aina poisteta kokonaisuudessaan 
ja että se saatetaan poistaa yhdeltä 
verkkosivulta mutta jättää se saman 
yrityksen toiselle verkkosivulle; katsoo, 
että yritysten vaikuttavaa ja kattavaa 
raportointia on parannettava;

AI. toteaa, että vaikka terroristisen 
internetsisällön poistamisessa on saavutettu 
edistystä, yritysten sitoutumista on 
lisättävä; toteaa, että sisältöä ei aina 
poisteta kokonaisuudessaan ja pysyvästi ja
että se saatetaan poistaa yhdeltä 
verkkosivulta mutta jättää se saman 
yrityksen toiselle verkkosivulle; katsoo, 
että yritysten vaikuttavaa ja kattavaa 
raportointia on parannettava;

Or. fr

Tarkistus 272
Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AI a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AI a. toteaa, että laittoman sisällön 
poistamisen on aina oltava lain vaatimaa 
sekä alussa tehtävän oikeudellisen 
valvonnan ja määräaikaisarvioinnin 
kohteena, ja ne on toteutettava avoimia 
menettelyjä noudattaen ja samalla on 
riittävin suojatoimin varmistettava 
erityisesti, että rajoittaminen on rajattu 
todistettavasti välttämättömään ja 
oikeasuhteiseen ja että käyttäjille 
ilmoitetaan rajoittamisen syistä. toteaa, 
että suojatoimiin on kuuluttava myös 
muutoksenhakuoikeus;

Or. en
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Tarkistus 273
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AI a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AI a. katsoo, että laiton verkkosisältö 
olisi poistettava viipymättä asianmukaisen 
oikeudellisen menettelyn avulla; katsoo, 
että tieto- ja viestintätekniikan, 
verkkopalveluntarjoajien ja 
verkkoisännöintipalveluntarjoajien roolia 
laittoman verkkosisällön nopean ja 
tehokkaan poistamisen varmistamisessa 
vastuullisen lainvalvontaviranomaisen 
pyynnöstä sekä riippumatta 
raportointivastuista olisi korostettava;

Or. en

Tarkistus 274
Dominique Martin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AI a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AI a. katsoo, että on parannettava 
yritysten vaikuttavaa, täydellistä ja 
avointa raportointia;

Or. fr

Tarkistus 275
Dominique Martin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AI b kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AI b. katsoo, että saavutetusta 
edistyksestä huolimatta pimeä verkko on 
edelleen merkittävä ongelma ja yksi 
suurimpia laittoman sisällön lähteitä;

Or. fr

Tarkistus 276
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AJ kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AJ. ottaa huomioon, että Da’esh 
vastaa suurempien yritysten entistä 
laajemmin ja nopeammin toteuttamaan 
sisällön poistamiseen käyttämällä entistä 
enemmän uusia ja/tai pienempiä alustoja, 
jotka soveltuvat huonommin terroristisen 
aineiston nopeaan poistamiseen; ottaa 
huomioon, että tämän pienemmille 
alustoille siirtymisen vuoksi on 
olennaisen tärkeää antaa teknistä 
lisätukea, jotta voidaan esimerkiksi ottaa 
käyttöön tekniikan kannalta yleispäteviä 
automatisoituja välineitä, kuten 
hajautusarvoja koskeva tietokanta, jonka 
avulla terroristinen sisältö pystytään 
havaitsemaan erittäin tarkasti;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 277
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Milan Zver, Arnaud Danjean, Christian 
Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AJ kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AJ. ottaa huomioon, että Da’esh vastaa 
suurempien yritysten entistä laajemmin ja 
nopeammin toteuttamaan sisällön 
poistamiseen käyttämällä entistä enemmän 
uusia ja/tai pienempiä alustoja, jotka 
soveltuvat huonommin terroristisen 
aineiston nopeaan poistamiseen; ottaa 
huomioon, että tämän pienemmille 
alustoille siirtymisen vuoksi on olennaisen 
tärkeää antaa teknistä lisätukea, jotta 
voidaan esimerkiksi ottaa käyttöön 
tekniikan kannalta yleispäteviä 
automatisoituja välineitä, kuten 
hajautusarvoja koskeva tietokanta, jonka 
avulla terroristinen sisältö pystytään 
havaitsemaan erittäin tarkasti;

AJ. ottaa huomioon, että Da’esh vastaa 
suurempien yritysten entistä laajemmin ja 
nopeammin toteuttamaan sisällön 
poistamiseen käyttämällä entistä enemmän 
uusia ja/tai pienempiä alustoja, jotka 
soveltuvat huonommin terroristisen 
aineiston nopeaan poistamiseen; ottaa 
huomioon, että tämän pienemmille 
alustoille siirtymisen vuoksi on olennaisen 
tärkeää antaa teknistä lisätukea, jotta 
voidaan esimerkiksi ottaa käyttöön 
tekniikan kannalta yleispäteviä 
automatisoituja välineitä, kuten 
hajautusteknologia, jonka avulla 
terroristinen sisältö pystytään havaitsemaan 
erittäin tarkasti sekä julkaisemaan EU:n 
laajuiset palvelun käyttöehtoja koskevat 
standardit, jotka yritysten on hyväksyttävä 
ja joiden avulla EU:n jäsenvaltiot voivat 
arvioida kyseisten standardien 
täytäntöönpanoa yrityksissä;

Or. en

Tarkistus 278
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AJ kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AJ. ottaa huomioon, että Da’esh vastaa 
suurempien yritysten entistä laajemmin ja 
nopeammin toteuttamaan sisällön 
poistamiseen käyttämällä entistä enemmän 
uusia ja/tai pienempiä alustoja, jotka 
soveltuvat huonommin terroristisen 
aineiston nopeaan poistamiseen; ottaa 
huomioon, että tämän pienemmille 
alustoille siirtymisen vuoksi on olennaisen 
tärkeää antaa teknistä lisätukea, jotta 
voidaan esimerkiksi ottaa käyttöön 
tekniikan kannalta yleispäteviä 

AJ. ottaa huomioon, että Da’esh vastaa 
suurempien yritysten entistä laajemmin ja 
nopeammin toteuttamaan sisällön 
poistamiseen käyttämällä entistä enemmän 
uusia ja/tai pienempiä alustoja, jotka 
soveltuvat huonommin terroristisen 
aineiston nopeaan poistamiseen; ottaa 
huomioon, että tämän pienemmille 
alustoille siirtymisen vuoksi on olennaisen 
tärkeää antaa teknistä lisätukea, jotta 
voidaan esimerkiksi ottaa käyttöön 
tekniikan kannalta yleispäteviä 
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automatisoituja välineitä, kuten 
hajautusarvoja koskeva tietokanta, jonka 
avulla terroristinen sisältö pystytään 
havaitsemaan erittäin tarkasti;

automatisoituja välineitä, kuten 
hajautusarvoja koskeva tietokanta, jonka 
avulla terroristinen sisältö pystytään 
havaitsemaan erittäin tarkasti; toteaa, että 
uusien teknisten ratkaisujen kehittämisen 
sekä tekoälyn ja algoritmien käytön myötä 
voidaan nopeasti havaita terroristinen 
internetsisältö ja ilmoittaa siitä;

Or. fr

Tarkistus 279
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AJ kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AJ. ottaa huomioon, että Da’esh vastaa 
suurempien yritysten entistä laajemmin ja 
nopeammin toteuttamaan sisällön 
poistamiseen käyttämällä entistä enemmän 
uusia ja/tai pienempiä alustoja, jotka 
soveltuvat huonommin terroristisen 
aineiston nopeaan poistamiseen; ottaa 
huomioon, että tämän pienemmille 
alustoille siirtymisen vuoksi on olennaisen 
tärkeää antaa teknistä lisätukea, jotta 
voidaan esimerkiksi ottaa käyttöön 
tekniikan kannalta yleispäteviä 
automatisoituja välineitä, kuten 
hajautusarvoja koskeva tietokanta, jonka 
avulla terroristinen sisältö pystytään 
havaitsemaan erittäin tarkasti;

AJ. ottaa huomioon, että Da’esh vastaa 
suurempien yritysten entistä laajemmin ja 
nopeammin toteuttamaan sisällön 
poistamiseen käyttämällä entistä enemmän 
uusia ja/tai pienempiä alustoja, jotka 
soveltuvat huonommin terroristisen 
aineiston nopeaan poistamiseen; ottaa 
huomioon, että tämän pienemmille 
alustoille siirtymisen vuoksi on olennaisen 
tärkeää antaa teknistä lisätukea, jotta 
voidaan esimerkiksi ottaa käyttöön 
tekniikan kannalta yleispäteviä 
automatisoituja välineitä, kuten 
hajautusarvoja koskeva tietokanta tai 
hajautusteknologia, jonka avulla 
terroristinen sisältö pystytään havaitsemaan 
erittäin tarkasti; toteaa, että EU:n 
laajuisten palvelun käyttöehtoja koskevien 
standardien laatimista yrityksille olisi
tuettava, ja joiden avulla standardien 
noudattamista voitaisiin arvioida;

Or. en

Tarkistus 280
Eva Joly
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AJ kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AJ. ottaa huomioon, että Da’esh vastaa 
suurempien yritysten entistä laajemmin ja 
nopeammin toteuttamaan sisällön 
poistamiseen käyttämällä entistä enemmän 
uusia ja/tai pienempiä alustoja, jotka 
soveltuvat huonommin terroristisen 
aineiston nopeaan poistamiseen; ottaa 
huomioon, että tämän pienemmille 
alustoille siirtymisen vuoksi on olennaisen 
tärkeää antaa teknistä lisätukea, jotta 
voidaan esimerkiksi ottaa käyttöön 
tekniikan kannalta yleispäteviä 
automatisoituja välineitä, kuten 
hajautusarvoja koskeva tietokanta, jonka 
avulla terroristinen sisältö pystytään 
havaitsemaan erittäin tarkasti;

AJ. ottaa huomioon, että Da’esh vastaa 
suurempien yritysten entistä laajemmin ja 
nopeammin toteuttamaan sisällön 
poistamiseen käyttämällä entistä enemmän 
uusia ja/tai pienempiä alustoja, jotka 
soveltuvat huonommin terroristisen 
aineiston nopeaan poistamiseen; ottaa 
huomioon, että tämän pienemmille 
alustoille siirtymisen vuoksi on olennaisen 
tärkeää antaa teknistä lisätukea, jotta 
voidaan esimerkiksi ottaa käyttöön 
tekniikan kannalta yleispäteviä
automatisoituja välineitä, kuten 
hajautusarvoja koskeva tietokanta, jonka 
avulla terroristinen sisältö pystytään 
havaitsemaan erittäin tarkasti; toteaa, että 
automatisoitujen välineiden käyttö lisää 
myös väärien epäilyjen riskiä, mikä 
vaikuttaa ilmaisunvapauden 
perusoikeuteen;

Or. en

Tarkistus 281
Andrzej Grzyb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AJ kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AJ. ottaa huomioon, että Da’esh vastaa 
suurempien yritysten entistä laajemmin ja 
nopeammin toteuttamaan sisällön 
poistamiseen käyttämällä entistä enemmän 
uusia ja/tai pienempiä alustoja, jotka 
soveltuvat huonommin terroristisen 
aineiston nopeaan poistamiseen; ottaa 
huomioon, että tämän pienemmille 
alustoille siirtymisen vuoksi on olennaisen 
tärkeää antaa teknistä lisätukea, jotta 

AJ. ottaa huomioon, että Da’esh vastaa 
suurempien yritysten entistä laajemmin 
toteuttamaan sisällön poistamiseen 
käyttämällä entistä enemmän uusia ja/tai 
pienempiä alustoja, jotka soveltuvat 
huonommin terroristisen aineiston nopeaan 
poistamiseen; ottaa huomioon, että tämän 
pienemmille alustoille siirtymisen vuoksi 
on olennaisen tärkeää vaihtaa hyviä 
käytäntöjä ja antaa teknistä lisätukea, jotta 
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voidaan esimerkiksi ottaa käyttöön 
tekniikan kannalta yleispäteviä 
automatisoituja välineitä, kuten 
hajautusarvoja koskeva tietokanta, jonka 
avulla terroristinen sisältö pystytään 
havaitsemaan erittäin tarkasti;

voidaan esimerkiksi ottaa käyttöön 
tekniikan kannalta yleispäteviä 
automatisoituja välineitä, kuten 
hajautustekniikka, jonka avulla 
terroristinen sisältö pystytään havaitsemaan 
erittäin tarkasti; toteaa, että tässä 
yhteydessä on välttämätöntä luoda EU:n 
laajuiset palveluehtoja koskevat 
minimistandardit; 

Or. en

Tarkistus 282
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AJ kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AJ. ottaa huomioon, että Da’esh vastaa
suurempien yritysten entistä laajemmin ja 
nopeammin toteuttamaan sisällön 
poistamiseen käyttämällä entistä enemmän 
uusia ja/tai pienempiä alustoja, jotka 
soveltuvat huonommin terroristisen 
aineiston nopeaan poistamiseen; ottaa 
huomioon, että tämän pienemmille 
alustoille siirtymisen vuoksi on olennaisen 
tärkeää antaa teknistä lisätukea, jotta 
voidaan esimerkiksi ottaa käyttöön 
tekniikan kannalta yleispäteviä 
automatisoituja välineitä, kuten 
hajautusarvoja koskeva tietokanta, jonka 
avulla terroristinen sisältö pystytään 
havaitsemaan erittäin tarkasti;

AJ. ottaa huomioon, että 
terroristiryhmät vastaavat suurempien 
yritysten entistä laajemmin ja nopeammin 
toteuttamaan sisällön poistamiseen 
käyttämällä entistä enemmän uusia ja/tai 
pienempiä alustoja, jotka soveltuvat 
huonommin terroristisen aineiston nopeaan 
poistamiseen; ottaa huomioon, että tämän 
pienemmille alustoille siirtymisen vuoksi 
on olennaisen tärkeää antaa teknistä 
lisätukea ja jakaa parhaita käytäntöjä, 
jotta voidaan esimerkiksi ottaa käyttöön 
tekniikan kannalta yleispäteviä 
automatisoituja välineitä, kuten 
hajautusteknologioita, jonka avulla 
terroristinen sisältö pystytään havaitsemaan 
erittäin tarkasti;

Or. en

Tarkistus 283
Helga Stevens
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AJ kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AJ. ottaa huomioon, että Da’esh vastaa 
suurempien yritysten entistä laajemmin ja 
nopeammin toteuttamaan sisällön 
poistamiseen käyttämällä entistä enemmän 
uusia ja/tai pienempiä alustoja, jotka 
soveltuvat huonommin terroristisen 
aineiston nopeaan poistamiseen; ottaa 
huomioon, että tämän pienemmille 
alustoille siirtymisen vuoksi on olennaisen 
tärkeää antaa teknistä lisätukea, jotta 
voidaan esimerkiksi ottaa käyttöön 
tekniikan kannalta yleispäteviä 
automatisoituja välineitä, kuten 
hajautusarvoja koskeva tietokanta, jonka 
avulla terroristinen sisältö pystytään 
havaitsemaan erittäin tarkasti;

AJ. ottaa huomioon, että Da’esh vastaa 
suurempien yritysten entistä laajemmin ja 
nopeammin toteuttamaan sisällön 
poistamiseen käyttämällä entistä enemmän 
uusia ja/tai pienempiä alustoja, jotka 
soveltuvat huonommin terroristisen 
aineiston nopeaan poistamiseen; ottaa 
huomioon, että tämän pienemmille 
alustoille siirtymisen vuoksi on olennaisen 
tärkeää antaa teknistä lisätukea, jotta 
voidaan esimerkiksi ottaa käyttöön 
tekniikan kannalta yleispäteviä 
automatisoituja välineitä, kuten 
hajautusarvoja koskeva tietokanta, jonka 
avulla terroristinen sisältö pystytään 
havaitsemaan etukäteen erittäin tarkasti ja 
julkaiseminen saadaan estettyä;

Or. nl

Tarkistus 284
Doru-Claudian Frunzulică

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AJ kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AJ. ottaa huomioon, että Da’esh vastaa 
suurempien yritysten entistä laajemmin ja 
nopeammin toteuttamaan sisällön 
poistamiseen käyttämällä entistä enemmän 
uusia ja/tai pienempiä alustoja, jotka 
soveltuvat huonommin terroristisen 
aineiston nopeaan poistamiseen; ottaa 
huomioon, että tämän pienemmille 
alustoille siirtymisen vuoksi on olennaisen 
tärkeää antaa teknistä lisätukea, jotta 
voidaan esimerkiksi ottaa käyttöön 
tekniikan kannalta yleispäteviä 
automatisoituja välineitä, kuten 
hajautusarvoja koskeva tietokanta, jonka 

AJ. ottaa huomioon, että Da’esh vastaa 
suurempien yritysten entistä laajemmin 
toteuttamaan sisällön poistamiseen 
käyttämällä entistä enemmän uusia ja/tai 
pienempiä alustoja, jotka soveltuvat 
huonommin terroristisen aineiston nopeaan 
poistamiseen; ottaa huomioon, että tämän 
pienemmille alustoille siirtymisen vuoksi 
on olennaisen tärkeää antaa teknistä 
lisätukea ja jakaa parhaita käytäntöjä, 
jotta voidaan esimerkiksi ottaa käyttöön 
tekniikan kannalta yleispäteviä 
automatisoituja välineitä, kuten 
hajautusarvoja koskeva tietokanta, jonka 
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avulla terroristinen sisältö pystytään 
havaitsemaan erittäin tarkasti;

avulla terroristinen sisältö pystytään 
havaitsemaan erittäin tarkasti;

Or. en

Tarkistus 285
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AJ a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AJ a. toteaa, että 
internetpalveluntarjoajien 
operaattoritason osoitteenmuunnosten 
lisääntyvä käyttö vaikeuttaa terrorismiin 
liittyvää poliisitutkintaa; toteaa, että siinä 
missä palveluntarjoajat voivat kyseisen 
teknologian avulla jakaa yksittäisen 
IP-osoitteen usean käyttäjän kanssa 
yhtäaikaisesti, niiden on teknisesti 
mahdotonta täyttää laillista velvoitettaan 
tunnistaa yksilöllisiä käyttäjiä, kun 
otetaan huomioon, että tuhannella 
tilaajalla saattaa olla yksi ja sama 
IP-osoite;

Or. en

Tarkistus 286
Eva Joly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AK kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AK. toteaa, että vankiloissa synnytetään 
äärimielisyyttä ja tuotetaan terroristeja; 
ottaa huomioon, että monet 
vankeusrangaistustaan suorittavat 
vapautuvat pian takaisin yhteisöihinsä ja 
että heidän toimiensa seuraamiseksi on 

AK. toteaa, että tutkimukset ja raportit 
osoittavat, miten vankilat voivat helposti 
kehittyä rikollisten ja terroristen 
yhteyksien pienoismaailmaksi, jossa 
rekrytointi ja verkostoituminen 
tapahtuvat; toteaa, että monissa 
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vain vähän resursseja; katsoo, että 
vankilaolot voivat olla merkittävä tekijä 
radikalisoitumista koskevien riskien 
lisäämisessä tai vähentämisessä;

jäsenvaltiossa vankilat ovat usein liian 
täynnä ja huonossa kunnossa, mikä tekee 
niistä vaarallisia ympäristöjä, joissa oman 
turvallisuuden takaaminen edistää 
väkivaltaisten ääriryhmien 
muodostumista; ottaa huomioon, että 
monet vankeusrangaistustaan suorittavat 
vapautuvat pian takaisin yhteisöihinsä ja 
että heidän toimiensa seuraamiseksi on 
vain vähän resursseja; katsoo, että 
vankilaolot voivat olla merkittävä tekijä 
radikalisoitumista koskevien riskien 
lisäämisessä tai vähentämisessä; katsoo, 
että vankiloiden tulisi pyrkiä 
parantamaan rikollisten ja terroristien 
käyttäytymistä edistääkseen yhteiskuntaan 
integroitumista, eikä helpottaa 
väkivaltaisiin ääriliikkeisiin ajautumista;

Or. en

Tarkistus 287
Andrzej Grzyb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AK kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AK. toteaa, että vankiloissa synnytetään 
äärimielisyyttä ja tuotetaan terroristeja; 
ottaa huomioon, että monet 
vankeusrangaistustaan suorittavat 
vapautuvat pian takaisin yhteisöihinsä ja 
että heidän toimiensa seuraamiseksi on 
vain vähän resursseja; katsoo, että 
vankilaolot voivat olla merkittävä tekijä 
radikalisoitumista koskevien riskien 
lisäämisessä tai vähentämisessä;

AK. toteaa, että vankiloissa synnytetään 
äärimielisyyttä ja tuotetaan terroristeja 
erityisesti jos korkean riskin vankeja ei 
tarkkailla ja eroteta riittävästi muista 
vangeista ja jos niissä ei toteuteta 
radikalisoitumisen ehkäisemiseen 
tarkoitettuja ohjelmia; ottaa huomioon, 
että monet vankeusrangaistustaan 
suorittavat vapautuvat pian takaisin 
yhteisöihinsä, mikä vaatii intensiivisiä 
uudelleenintegroimistoimenpiteitä ja 
enemmän resursseja heidän toimiensa 
seuraamiseen; katsoo, että vankilaolot 
voivat olla merkittävä tekijä 
radikalisoitumista koskevien riskien 
lisäämisessä tai vähentämisessä;

Or. en
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Tarkistus 288
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AK kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AK. toteaa, että vankiloissa synnytetään 
äärimielisyyttä ja tuotetaan terroristeja; 
ottaa huomioon, että monet 
vankeusrangaistustaan suorittavat 
vapautuvat pian takaisin yhteisöihinsä ja 
että heidän toimiensa seuraamiseksi on 
vain vähän resursseja; katsoo, että 
vankilaolot voivat olla merkittävä tekijä 
radikalisoitumista koskevien riskien 
lisäämisessä tai vähentämisessä;

AK. toteaa, että vankiloissa synnytetään 
äärimielisyyttä ja tuotetaan terroristeja; 
ottaa huomioon, että monet 
vankeusrangaistustaan suorittavat 
vapautuvat pian takaisin yhteisöihinsä ja 
että heidän toimiensa seuraamiseksi on 
vain vähän resursseja; katsoo, että 
vankilaolot voivat olla merkittävä tekijä 
radikalisoitumista koskevien riskien 
lisäämisessä tai vähentämisessä; ottaa 
huomioon, että vaikka jäsenvaltiot 
myöntävät tarpeen torjua vankiloissa 
syntyvän radikalisoitumisen nousua, 
tehokkaita toimia ei juuri ole toteutettu;

Or. fr

Tarkistus 289
Doru-Claudian Frunzulică

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AK kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AK. toteaa, että vankiloissa synnytetään 
äärimielisyyttä ja tuotetaan terroristeja; 
ottaa huomioon, että monet 
vankeusrangaistustaan suorittavat 
vapautuvat pian takaisin yhteisöihinsä ja
että heidän toimiensa seuraamiseksi on 
vain vähän resursseja; katsoo, että 
vankilaolot voivat olla merkittävä tekijä
radikalisoitumista koskevien riskien 
lisäämisessä tai vähentämisessä;

AK. toteaa, että vankilat 
monikertaistavat ja nopeuttavat 
rikoksentekijöiden radikalisoitumisen 
uhkaa hautomalla terrorismia ja 
mahdollistamalla terrorismin 
kehittymisen; ottaa huomioon, että monet 
vankeusrangaistustaan suorittavat 
vapautuvat pian takaisin yhteisöihinsä, 
jolloin heillä on erityinen tarve sopeutua 
uudelleen yhteiskuntaan ja korkea 
uusintarikollisuuden riski; katsoo, että 
heidän toimiensa seuraamiseksi ja 
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yhteiskuntaan uudelleen sopeutumisen 
saavuttamiseksi on vain vähän resursseja; 
katsoo, että vankilajärjestelmät ja 
riskinhallinta voivat olla merkittäviä 
tekijöitä näiden uhkien lieventämisessä;

Or. en

Tarkistus 290
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AK kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AK. toteaa, että vankiloissa synnytetään 
äärimielisyyttä ja tuotetaan terroristeja; 
ottaa huomioon, että monet 
vankeusrangaistustaan suorittavat 
vapautuvat pian takaisin yhteisöihinsä ja 
että heidän toimiensa seuraamiseksi on 
vain vähän resursseja; katsoo, että 
vankilaolot voivat olla merkittävä tekijä 
radikalisoitumista koskevien riskien 
lisäämisessä tai vähentämisessä;

AK. toteaa, että monien vankiloiden 
sisäinen tilanne on johtanut tuomittujen 
radikalisoitumiseen, mistä syystä monissa
vankiloissa synnytetään äärimielisyyttä ja 
tuotetaan terroristeja; ottaa huomioon, että 
monet vankeusrangaistustaan suorittavat 
vapautuvat pian takaisin yhteisöihinsä ja 
että heidän toimiensa seuraamiseksi on 
vain vähän resursseja; katsoo, että 
vankilaolot voivat olla merkittävä tekijä 
radikalisoitumista koskevien riskien 
lisäämisessä tai vähentämisessä;

Or. en

Tarkistus 291
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AK kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AK. toteaa, että vankiloissa synnytetään 
äärimielisyyttä ja tuotetaan terroristeja; 
ottaa huomioon, että monet 
vankeusrangaistustaan suorittavat 
vapautuvat pian takaisin yhteisöihinsä ja 
että heidän toimiensa seuraamiseksi on 

AK. toteaa, että tutkintavankeuden 
tietyt piirteet monikertaistavat ja 
nopeuttavat rikoksentekijöiden 
radikalisoitumisen uhkaa hautomalla 
terrorismia ja mahdollistamalla 
terrorismin kehittymisen; ottaa huomioon, 
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vain vähän resursseja; katsoo, että 
vankilaolot voivat olla merkittävä tekijä 
radikalisoitumista koskevien riskien 
lisäämisessä tai vähentämisessä;

että monet vankeusrangaistustaan 
suorittavat vapautuvat pian takaisin 
yhteisöihinsä, heidän yhteiskuntaan 
uudelleen integroitumiseen liittyy erityisiä 
haasteita ja että heidän toimiensa 
seuraamiseksi on vain vähän resursseja; 
katsoo, että vankilaolot voivat olla 
merkittävä tekijä radikalisoitumista 
koskevien riskien lisäämisessä tai 
vähentämisessä;

Or. en

Tarkistus 292
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AK kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AK. toteaa, että vankiloissa synnytetään 
äärimielisyyttä ja tuotetaan terroristeja; 
ottaa huomioon, että monet 
vankeusrangaistustaan suorittavat
vapautuvat pian takaisin yhteisöihinsä ja 
että heidän toimiensa seuraamiseksi on 
vain vähän resursseja; katsoo, että 
vankilaolot voivat olla merkittävä tekijä 
radikalisoitumista koskevien riskien 
lisäämisessä tai vähentämisessä;

AK. toteaa, että vangit voivat olla 
erityisen alttiita radikalisoitumaan; toteaa, 
että monet radikalisoituneista vangeista
vapautuvat pian takaisin yhteisöihinsä ja 
että tällaisten korkean riskin rikollisten 
seuranta vaatii jäsenvaltioiden 
turvallisuuspalveluilta erittäin paljon 
resursseja, sillä heitä voidaan pitää 
erittäin alttiina uusintarikollisuuteen; 
katsoo, että vankilaolot voivat olla 
merkittävä tekijä radikalisoitumista 
koskevien riskien lisäämisessä tai 
vähentämisessä;

Or. en

Tarkistus 293
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AK kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AK. toteaa, että vankiloissa synnytetään 
äärimielisyyttä ja tuotetaan terroristeja; 
ottaa huomioon, että monet
vankeusrangaistustaan suorittavat 
vapautuvat pian takaisin yhteisöihinsä ja 
että heidän toimiensa seuraamiseksi on 
vain vähän resursseja; katsoo, että 
vankilaolot voivat olla merkittävä tekijä 
radikalisoitumista koskevien riskien 
lisäämisessä tai vähentämisessä;

AK. toteaa, että vankiloissa synnytetään 
äärimielisyyttä ja tuotetaan terroristeja; 
ottaa huomioon, että moniin vankeihin on 
sovellettava seurantamenettelyjä ja 
tapauskohtaisia toimia, ottaen huomioon 
oikeuden ja perusoikeuksien alaan 
liittyvät EU:n normit; katsoo, että 
vankilaolot voivat olla merkittävä tekijä 
radikalisoitumista koskevien riskien 
lisäämisessä tai vähentämisessä;

Or. fr

Tarkistus 294
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AK a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AK a. katsoo, että on ehdottomasti 
otettava käyttöön seurantatoimia, joita 
toteutetaan entisiin vankeihin nähden, 
jotka ovat osoittaneet radikalisoitumisen 
merkkejä vankeusaikana tai sitä ennen; 
katsoo, että on luotava rakenteita, jotta 
näistä avoimessa ympäristössä olevista 
henkilöistä voidaan ottaa vastuu heidän 
vapautumisensa jälkeen;

Or. fr

Tarkistus 295
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AK a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AK a. toteaa, että kanssakäymisessä 
radikalisoituneiden vankien kanssa ei 
voida onnistua ilman ammattilaisten, 
vankilanjohtajien sekä poliisin ja 
tiedustelupalvelujen kanssa tehtävää 
yhteistyötä, myös vankeusajan jälkeisen 
siirtymäkauden aikana;

Or. en

Tarkistus 296
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AK a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AK a. toteaa, että tehokkaan 
vankeinhoitojärjestelmän olisi saatava 
asianmukainen rahoitus ja henkilökunta 
turvallisuutta ja yhteiskuntaan palaamista 
koskevien tehtäviensä toteuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 297
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AK b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AK b. ottaa huomioon, että 
epäinhimilliset vankilaolot ja vankiloiden 
tilanpuute voivat johtaa 
radikalisoitumisen lisääntymiseen ja 
väkivaltaisten ääriliikkeiden värvääjien 
vaikutusvallan lisääntymiseen ja vähentää 
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mahdollisuuksia yhteiskuntaan 
palaamiseen;

Or. en

Tarkistus 298
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AK c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AK c. katsoo, että rangaistuslaitoksissa 
on kunnioitettava täysin 
uskonnonvapautta, jotta vankien on 
mahdollista harjoittaa uskontoaan 
kyseisen uskonnon tai vakaumuksen 
hyväksytyn ja asianmukaisesti koulutetun 
edustajan johdolla;

Or. en

Tarkistus 299
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AK d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AK d. toteaa, että vankilahenkilökunta 
toteuttaa ratkaisevan tärkeää tehtävää 
yhteiskunnassa ja että heidän 
työehtojensa olisi vastattava heidän 
pätevyyttään ja niissä olisi otettava 
huomioon heidän työnsä vaativa luonne, 
erityisesti vuorovaikutus 
radikalisoituneiden vankien kanssa;

Or. en
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Tarkistus 300
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AK a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AK a. toteaa, että terrori-iskujen saama 
liiallinen näkyvyys tiedotusvälineissä 
saattaa palvella terroristien tarkoitusperiä 
kahdella tavalla: moninkertaistamalla 
terroristihyökkäyksen vaikutukset, 
levittämällä terrorismia ja heikentämällä 
suuren yleisön luottamuksen tunnetta; ja 
tahattomasti antamalla terroristeille 
sankarillinen asema julkaisemalla heidän 
nimensä, kuvansa ja perustelut ja tiedot 
itsemurhasta;

Or. en

Tarkistus 301
Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AL kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AL. katsoo, että tietojen säilyttäminen 
on keskeinen osa tutkintaprosessia; ottaa 
huomioon, että poliisi ja oikeudelliset 
viranomaiset hyödyntävät yleensä laajalti 
viestintätietoja selvittäessään tapauksia; 
katsoo, että on olennaisen tärkeää ottaa 
unionissa käyttöön tietojen säilyttämistä 
koskevia yhteensovitettuja järjestelmiä, 
jotta hyödynnetään tietojärjestelmien 
yhteentoimivuuden koko potentiaalia; 
ottaa huomioon, että terrorismia 
käsittelevän erityisvaliokunnan työn 
aikana otettiin toistuvasti esille tarve
luoda tietojen säilyttämistä koskeva 
asianmukainen järjestelmä, jonka avulla 
voidaan torjua terrorismia;

AL. katsoo, että demokraattisessa 
yhteiskunnassa minkä tahansa tietojen 
säilyttämiseen tarkoitettujen järjestelmien 
laillisuutta määrittää sen tarpeellisuuden 
ohella myös sen oikeasuhteisuus; katsoo, 
että EY:n direktiivin 2006/24/EY 
kumoamista koskevassa päätöksessä 
Euroopan unionin tuomioistuin totesi, 
että tietojen säilyttämistä koskevaa 
lainsäädäntöä ei voida pitää perusteltuna 
demokraattisessa yhteiskunnassa, jos 
siinä ei vaadita minkäänlaista yhteyttä 
säilytettäviksi säädettyjen tietojen ja 
yleistä turvallisuutta koskevan uhan 
välillä ja jos siinä ei varsinkaan rajoituta 
säilyttämään (i) tiettyyn ajanjaksoon ja/tai 
maantieteellisesti määriteltyyn alueeseen 
ja/tai sellaiseen henkilöryhmään liittyviä 
tietoja, jotka voisivat olla sekaantuneita 
tavalla tai toisella vakavaan 
rikollisuuteen, tai (ii) sellaisiin 
henkilöihin liittyviä tietoja, joiden tietojen 
säilyttäminen voisi muilla perusteilla 
myötävaikuttaa rikollisuuden 
torjumiseen; ottaa huomioon, että 
Euroopan unionin tuomioistuin katsoi 
vuonna 2016 yhdistetyissä asioissa 
C-203/15 ja C-698/15, Tele2Sverige ja 
Watson, että myös kansallisia tietojen 
säilyttämistä koskevia järjestelmiä on 
arvioitava EU:n perusoikeuskirjan 
perusteella, koska henkilötietojen 
käsittelystä ja yksityisyyden suojasta 
sähköisen viestinnän alalla (sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivi) 
12. heinäkuuta 2002 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/58/EY, sellaisena kuin se 
on muutettuna 25. marraskuuta 2009 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 2009/136/EY, 
15 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, 
että se on esteenä kansalliselle 
säännöstölle, jossa rikollisuuden 
torjumiseksi säädetään kaikkien tilaajien 
ja rekisteröityjen käyttäjien kaikkien 
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liikenne- ja paikkatietojen yleisestä ja 
erotuksetta tapahtuvasta säilyttämisestä 
kaikkien sähköisten viestintävälineiden 
osalta;

Or. en
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Tarkistus 302
Eva Joly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AL kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AL. katsoo, että tietojen säilyttäminen 
on keskeinen osa tutkintaprosessia; ottaa 
huomioon, että poliisi ja oikeudelliset 
viranomaiset hyödyntävät yleensä laajalti 
viestintätietoja selvittäessään tapauksia; 
katsoo, että on olennaisen tärkeää ottaa 
unionissa käyttöön tietojen säilyttämistä 
koskevia yhteensovitettuja järjestelmiä, 
jotta hyödynnetään tietojärjestelmien 
yhteentoimivuuden koko potentiaalia; 
ottaa huomioon, että terrorismia 
käsittelevän erityisvaliokunnan työn 
aikana otettiin toistuvasti esille tarve 
luoda tietojen säilyttämistä koskeva 
asianmukainen järjestelmä, jonka avulla 
voidaan torjua terrorismia;

AL. katsoo, että tietojen säilyttäminen 
voi olla hyödyllinen väline 
tutkintaprosessissa; ottaa huomioon, että 
poliisi ja oikeudelliset viranomaiset 
hyödyntävät yleensä laajalti viestintätietoja 
selvittäessään tapauksia;

Or. en

Tarkistus 303
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AL kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AL. katsoo, että tietojen säilyttäminen 
on keskeinen osa tutkintaprosessia; ottaa 
huomioon, että poliisi ja oikeudelliset 
viranomaiset hyödyntävät yleensä laajalti
viestintätietoja selvittäessään tapauksia;
katsoo, että on olennaisen tärkeää ottaa 
unionissa käyttöön tietojen säilyttämistä 
koskevia yhteensovitettuja järjestelmiä, 
jotta hyödynnetään tietojärjestelmien 
yhteentoimivuuden koko potentiaalia; 
ottaa huomioon, että terrorismia 
käsittelevän erityisvaliokunnan työn 

AL. katsoo, että teletunnistetietojen 
tallentaminen rajoittaa vakavasti 
yksityisyyden suojaa ja viestinnän 
luottamuksellisuutta; ottaa huomioon, että 
oikeudelliset viranomaiset yleensä 
myöntävät poliisille pääsyn 
viestintätietoihin tutkinnan puitteissa;
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aikana otettiin toistuvasti esille tarve 
luoda tietojen säilyttämistä koskeva 
asianmukainen järjestelmä, jonka avulla 
voidaan torjua terrorismia;

Or. en

Tarkistus 304
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AL kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AL. katsoo, että tietojen säilyttäminen 
on keskeinen osa tutkintaprosessia; ottaa 
huomioon, että poliisi ja oikeudelliset 
viranomaiset hyödyntävät yleensä laajalti 
viestintätietoja selvittäessään tapauksia;
katsoo, että on olennaisen tärkeää ottaa 
unionissa käyttöön tietojen säilyttämistä 
koskevia yhteensovitettuja järjestelmiä, 
jotta hyödynnetään tietojärjestelmien 
yhteentoimivuuden koko potentiaalia;
ottaa huomioon, että terrorismia 
käsittelevän erityisvaliokunnan työn aikana 
otettiin toistuvasti esille tarve luoda 
tietojen säilyttämistä koskeva 
asianmukainen järjestelmä, jonka avulla 
voidaan torjua terrorismia;

AL. ottaa huomioon, että poliisi ja 
oikeudelliset viranomaiset hyödyntävät 
yleensä laajalti viestintätietoja 
selvittäessään tapauksia; ottaa huomioon, 
että terrorismia käsittelevän 
erityisvaliokunnan työn aikana otettiin 
toistuvasti esille tarve luoda tietojen 
säilyttämistä koskeva asianmukainen 
järjestelmä, jonka avulla voidaan torjua 
terrorismia mutta joka on määritettävä 
erityisen tarkasti, jotta estetään 
kaikenlaiset poikkeamat, minkä lisäksi 
siinä on varmistettava kansalaisten 
oikeuksien suojelu, kuten Euroopan 
unionin tuomioistuin on toistuvasti 
todennut;

Or. fr

Tarkistus 305
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AL kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AL. katsoo, että tietojen säilyttäminen 
on keskeinen osa tutkintaprosessia; ottaa 
huomioon, että poliisi ja oikeudelliset 

AL. katsoo, että tietojen säilyttäminen, 
ottaen asianmukaisesti huomioon unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännön, on 
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viranomaiset hyödyntävät yleensä laajalti 
viestintätietoja selvittäessään tapauksia; 
katsoo, että on olennaisen tärkeää ottaa 
unionissa käyttöön tietojen säilyttämistä 
koskevia yhteensovitettuja järjestelmiä, 
jotta hyödynnetään tietojärjestelmien 
yhteentoimivuuden koko potentiaalia;
ottaa huomioon, että terrorismia 
käsittelevän erityisvaliokunnan työn aikana 
otettiin toistuvasti esille tarve luoda 
tietojen säilyttämistä koskeva 
asianmukainen järjestelmä, jonka avulla 
voidaan torjua terrorismia;

keskeinen osa tutkintaprosessia; ottaa 
huomioon, että poliisi ja oikeudelliset 
viranomaiset hyödyntävät yleensä laajalti 
viestintätietoja selvittäessään tapauksia; 
ottaa huomioon, että terrorismia 
käsittelevän erityisvaliokunnan työn aikana 
otettiin toistuvasti esille tarve luoda 
tietojen säilyttämistä koskeva 
asianmukainen järjestelmä, jonka avulla 
voidaan torjua terrorismia, ottaen 
asianmukaisesti huomioon unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännön;

Or. en

Tarkistus 306
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AL kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AL. katsoo, että tietojen säilyttäminen 
on keskeinen osa tutkintaprosessia; ottaa 
huomioon, että poliisi ja oikeudelliset 
viranomaiset hyödyntävät yleensä laajalti 
viestintätietoja selvittäessään tapauksia; 
katsoo, että on olennaisen tärkeää ottaa 
unionissa käyttöön tietojen säilyttämistä 
koskevia yhteensovitettuja järjestelmiä, 
jotta hyödynnetään tietojärjestelmien 
yhteentoimivuuden koko potentiaalia; ottaa 
huomioon, että terrorismia käsittelevän 
erityisvaliokunnan työn aikana otettiin 
toistuvasti esille tarve luoda tietojen 
säilyttämistä koskeva asianmukainen 
järjestelmä, jonka avulla voidaan torjua 
terrorismia;

AL. katsoo, että tietojen säilyttäminen 
on keskeinen osa tutkintaprosessia; ottaa 
huomioon, että poliisi ja oikeudelliset 
viranomaiset hyödyntävät yleensä laajalti 
viestintätietoja selvittäessään tapauksia; 
katsoo, että on olennaisen tärkeää ottaa 
unionissa käyttöön tietojen säilyttämistä, 
analysointia ja käsittelyä koskevia 
yhteensovitettuja järjestelmiä, jotta 
hyödynnetään tietojärjestelmien 
yhteentoimivuuden koko potentiaalia; ottaa 
huomioon, että terrorismia käsittelevän 
erityisvaliokunnan työn aikana otettiin 
toistuvasti esille tarve luoda tietojen 
säilyttämistä koskeva asianmukainen 
järjestelmä, jonka avulla voidaan torjua 
terrorismia;

Or. de
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Tarkistus 307
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Artis Pabriks

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AL kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AL. katsoo, että tietojen säilyttäminen 
on keskeinen osa tutkintaprosessia; ottaa 
huomioon, että poliisi ja oikeudelliset 
viranomaiset hyödyntävät yleensä laajalti 
viestintätietoja selvittäessään tapauksia; 
katsoo, että on olennaisen tärkeää ottaa 
unionissa käyttöön tietojen säilyttämistä 
koskevia yhteensovitettuja järjestelmiä, 
jotta hyödynnetään tietojärjestelmien 
yhteentoimivuuden koko potentiaalia; ottaa 
huomioon, että terrorismia käsittelevän 
erityisvaliokunnan työn aikana otettiin 
toistuvasti esille tarve luoda tietojen 
säilyttämistä koskeva asianmukainen 
järjestelmä, jonka avulla voidaan torjua 
terrorismia;

AL. katsoo, että tietojen säilyttäminen 
on keskeinen osa tutkintaprosessia; ottaa 
huomioon, että poliisi, oikeudelliset 
viranomaiset ja tiedustelupalvelut
hyödyntävät yleensä laajalti viestintätietoja 
selvittäessään tapauksia; katsoo, että on 
olennaisen tärkeää ottaa unionissa käyttöön 
tietojen säilyttämistä koskevia 
yhteensovitettuja järjestelmiä, jotta 
hyödynnetään tietojärjestelmien 
yhteentoimivuuden koko potentiaalia; ottaa 
huomioon, että terrorismia käsittelevän 
erityisvaliokunnan työn aikana otettiin 
toistuvasti esille tarve luoda tietojen 
säilyttämistä koskeva asianmukainen 
järjestelmä, jonka avulla voidaan torjua 
terrorismia;

Or. en

Tarkistus 308
Doru-Claudian Frunzulică

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AL kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AL. katsoo, että tietojen säilyttäminen 
on keskeinen osa tutkintaprosessia; ottaa 
huomioon, että poliisi ja oikeudelliset
viranomaiset hyödyntävät yleensä laajalti 
viestintätietoja selvittäessään tapauksia; 
katsoo, että on olennaisen tärkeää ottaa 
unionissa käyttöön tietojen säilyttämistä 
koskevia yhteensovitettuja järjestelmiä, 
jotta hyödynnetään tietojärjestelmien 

AL. katsoo, että tietojen säilyttäminen 
on keskeinen osa tutkintaprosessia; ottaa 
huomioon, että kansalliset toimivaltaiset
viranomaiset hyödyntävät yleensä laajalti 
viestintätietoja selvittäessään tapauksia; 
katsoo, että on olennaisen tärkeää ottaa 
unionissa käyttöön tietojen säilyttämistä 
koskevia yhteensovitettuja järjestelmiä, 
jotta hyödynnetään tietojärjestelmien 
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yhteentoimivuuden koko potentiaalia; ottaa 
huomioon, että terrorismia käsittelevän 
erityisvaliokunnan työn aikana otettiin 
toistuvasti esille tarve luoda tietojen 
säilyttämistä koskeva asianmukainen 
järjestelmä, jonka avulla voidaan torjua 
terrorismia;

yhteentoimivuuden koko potentiaalia; ottaa 
huomioon, että terrorismia käsittelevän 
erityisvaliokunnan työn aikana otettiin 
toistuvasti esille tarve luoda tietojen 
säilyttämistä koskeva asianmukainen 
järjestelmä, jonka avulla voidaan torjua 
terrorismia;

Or. en

Tarkistus 309
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Artis Pabriks

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AL a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AL a. toteaa, että kun tietojen 
säilyttämistä koskevia sääntöjä ei ole, 
seurauksena on etenkin välttämättömien 
tietojen saatavuuden puute, koska 
viestintäpalvelujen tarjoajat eivät ehkä 
tallenna niitä etenkään, jos 
palveluntarjoajat eivät vaadi tällaisia 
tietoja toiminnallisiin ja kaupallisiin 
tarkoituksiin ja/tai ellei niiden tarvitse 
paljastaa tällaisia tietoja 
lainvalvontaviranomaisille lainmukaisen 
pyynnön nojalla; katsoo, että jos tietoja ei 
ole saatavilla valtuutetuille elimille ja 
tuomioistuimille jäsenvaltioiden tasolla 
tietojen säilyttämisvelvoitteiden 
puuttumisen takia, myös 
oikeusapupyyntöjen toteuttaminen ja 
EU:n tasolla tapahtuva monenvälinen 
tiedonvaihto ovat mahdottomia, ja että 
rajatylittävä lainvalvonta ja oikeudellinen 
yhteistyö kokonaisuudessaan on kärsinyt 
ja tulee kärsimään;

Or. en
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Tarkistus 310
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten
Helveg Petersen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AL a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AL a. ottaa huomioon, että poliisi- ja 
tiedusteluyksiköt vastaanottavat, 
käsittelevät ja välittävät 
turvallisuusluokiteltua tietoa ja muuta 
kuin turvallisuusluokiteltua tietoa, minkä 
vuoksi on toteutettava erilaisia järjestelyjä 
kaikissa näiden tietojen käyttövaiheissa; 
katsoo, että on myös aiheellista erottaa 
toisistaan tiedustelu – käsite, jonka 
mukaan ammattilaiset käsittelevät tietoja 
täsmällistä käyttötarkoitusta varten – ja 
pelkkä tiedon antaminen; katsoo lisäksi, 
että on aiheellista erottaa toisistaan 
rikostiedustelu, joka liittyy rikospoliisin 
operaatioihin, ja hallinnollisissa 
yhteyksissä toteutettava 
turvallisuustiedustelu;

Or. fr

Tarkistus 311
Eva Joly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AM kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AM. katsoo, että terroristien käyttämät 
salausmenetelmät, joilla he suojaavat 
viestintäänsä tai tallennettuja tietoja, 
asettavat merkittävän haasteen 
lainvalvonnan kannalta ja estävät 
keskeisten tiedustelutietojen ja todisteiden 
hankkimisen; katsoo, että 
salausmenetelmät ovat erityisen tärkeässä 
asemassa, kun jopa vastuuntuntoiset 
internet-palvelun tarjoajat ovat 

AM. katsoo, että uusia teknologioita ei 
pitäisi nähdä uhkana, ja toteaa, että 
salausmenetelmien teknologinen kehitys 
parantaa tietojärjestelmiemme yleistä 
turvallisuutta ja tarjoaa myös 
loppukäyttäjille mahdollisuuden 
paremmin suojata tietojaan ja 
viestintäänsä; katsoo, että viestinnän 
turvaamisessa on kuitenkin edelleen 
huomattavia aukkoja ja toteaa, että 
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haluttomia tai kykenemättömiä 
purkamaan viestinnän salausta;

vilpilliset käyttäjät, myös terroristit, voivat 
käyttää onion routing -tekniikan kaltaisia 
anonymisointitekniikoita ja piilotettuja 
verkkoja; toteaa, että tämä aiheuttaa 
tutkinnoille huomattavia haasteita;

Or. en

Tarkistus 312
Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AM kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AM. katsoo, että terroristien käyttämät 
salausmenetelmät, joilla he suojaavat 
viestintäänsä tai tallennettuja tietoja, 
asettavat merkittävän haasteen 
lainvalvonnan kannalta ja estävät 
keskeisten tiedustelutietojen ja todisteiden 
hankkimisen; katsoo, että 
salausmenetelmät ovat erityisen tärkeässä 
asemassa, kun jopa vastuuntuntoiset 
internet-palvelun tarjoajat ovat 
haluttomia tai kykenemättömiä 
purkamaan viestinnän salausta;

AM. toteaa, että Euroopan parlamentti 
on toistuvasti kehottanut käyttämään 
salausmenetelmiä, erityisesti tietojen 
siirrossa, ja olemaan vähättelemättä 
salausmenetelmiä koskevien standardien 
luomiseen tähtääviä toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 313
Dominique Martin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AM kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AM. katsoo, että terroristien käyttämät 
salausmenetelmät, joilla he suojaavat 
viestintäänsä tai tallennettuja tietoja, 
asettavat merkittävän haasteen 
lainvalvonnan kannalta ja estävät 
keskeisten tiedustelutietojen ja todisteiden 

AM. katsoo, että terroristien käyttämät 
salausmenetelmät (jotka ovat sinänsä 
myönteinen asia), joilla he suojaavat 
viestintäänsä tai tallennettuja tietoja, 
asettavat merkittävän haasteen 
lainvalvonnan kannalta ja estävät oikeuden 
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hankkimisen; katsoo, että 
salausmenetelmät ovat erityisen tärkeässä 
asemassa, kun jopa vastuuntuntoiset 
internet-palvelun tarjoajat ovat haluttomia 
tai kykenemättömiä purkamaan viestinnän 
salausta;

päätöksellä pyydettyjen keskeisten 
tiedustelutietojen ja todisteiden 
hankkimisen; katsoo, että 
salausmenetelmät ovat erityisen tärkeässä 
asemassa, kun jopa vastuuntuntoiset 
internet-palvelun tarjoajat ovat haluttomia 
tai kykenemättömiä purkamaan viestinnän 
salausta; katsoo, että on mahdoton 
hyväksyä näiden palvelujen epäämistä;

Or. fr

Tarkistus 314
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AM kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AM. katsoo, että terroristien käyttämät 
salausmenetelmät, joilla he suojaavat 
viestintäänsä tai tallennettuja tietoja, 
asettavat merkittävän haasteen 
lainvalvonnan kannalta ja estävät 
keskeisten tiedustelutietojen ja todisteiden 
hankkimisen; katsoo, että 
salausmenetelmät ovat erityisen tärkeässä 
asemassa, kun jopa vastuuntuntoiset 
internet-palvelun tarjoajat ovat 
haluttomia tai kykenemättömiä 
purkamaan viestinnän salausta;

AM. katsoo, että vahvojen 
salausmenetelmien käyttö on nykyajan 
yhteiskunnan selkäranka, myös 
viestinnässä ja teollisuudessa; toteaa, että
salausteknologian heikkeneminen 
aiheuttaa vakavaa haittaa koko 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen elämän 
turvallisuudelle;

Or. en

Tarkistus 315
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AM kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AM. katsoo, että terroristien käyttämät 
salausmenetelmät, joilla he suojaavat 

AM. katsoo, että terroristien käyttämät 
salausmenetelmät, joilla he suojaavat 
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viestintäänsä tai tallennettuja tietoja, 
asettavat merkittävän haasteen 
lainvalvonnan kannalta ja estävät 
keskeisten tiedustelutietojen ja todisteiden 
hankkimisen; katsoo, että 
salausmenetelmät ovat erityisen tärkeässä 
asemassa, kun jopa vastuuntuntoiset 
internet-palvelun tarjoajat ovat haluttomia 
tai kykenemättömiä purkamaan viestinnän 
salausta;

viestintäänsä tai tallennettuja tietoja, 
asettavat merkittävän haasteen 
tiedustelupalvelujen, 
turvallisuusviranomaisten ja
lainvalvonnan kannalta ja estävät 
keskeisten tiedustelutietojen ja todisteiden 
hankkimisen; katsoo, että 
salausmenetelmät ovat erityisen tärkeässä 
asemassa, kun jopa vastuuntuntoiset 
internet-palvelun tarjoajat ovat haluttomia 
tai kykenemättömiä purkamaan viestinnän 
salausta;

Or. de

Tarkistus 316
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AM kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AM. katsoo, että terroristien käyttämät 
salausmenetelmät, joilla he suojaavat 
viestintäänsä tai tallennettuja tietoja, 
asettavat merkittävän haasteen 
lainvalvonnan kannalta ja estävät 
keskeisten tiedustelutietojen ja todisteiden 
hankkimisen; katsoo, että 
salausmenetelmät ovat erityisen tärkeässä 
asemassa, kun jopa vastuuntuntoiset 
internet-palvelun tarjoajat ovat haluttomia 
tai kykenemättömiä purkamaan viestinnän 
salausta;

AM. katsoo, että terroristien käyttämät 
salausmenetelmät, joilla he suojaavat 
viestintäänsä tai tallennettuja tietoja, 
asettavat merkittävän haasteen 
lainvalvonnan kannalta ja 
tiedustelupalveluille ja estävät keskeisten 
tiedustelutietojen ja todisteiden 
hankkimisen; katsoo, että 
salausmenetelmät ovat erityisen tärkeässä 
asemassa, kun jopa vastuuntuntoiset 
internet-palvelun tarjoajat ovat haluttomia 
tai kykenemättömiä purkamaan viestinnän 
salausta;

Or. en

Tarkistus 317
Doru-Claudian Frunzulică

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AM kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AM. katsoo, että terroristien käyttämät 
salausmenetelmät, joilla he suojaavat 
viestintäänsä tai tallennettuja tietoja, 
asettavat merkittävän haasteen 
lainvalvonnan kannalta ja estävät 
keskeisten tiedustelutietojen ja todisteiden 
hankkimisen; katsoo, että 
salausmenetelmät ovat erityisen tärkeässä 
asemassa, kun jopa vastuuntuntoiset 
internet-palvelun tarjoajat ovat haluttomia 
tai kykenemättömiä purkamaan viestinnän 
salausta;

AM. katsoo, että terroristien käyttämät 
salausmenetelmät, joilla he suojaavat 
viestintäänsä tai tallennettuja tietoja, 
asettavat merkittävän haasteen kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille ja estävät 
keskeisten tiedustelutietojen ja todisteiden 
hankkimisen; katsoo, että 
salausmenetelmät ovat erityisen tärkeässä 
asemassa, kun jopa vastuuntuntoiset 
internet-palvelun tarjoajat ovat haluttomia 
tai kykenemättömiä purkamaan viestinnän 
salausta;

Or. en

Tarkistus 318
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AM kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AM. katsoo, että terroristien käyttämät
salausmenetelmät, joilla he suojaavat 
viestintäänsä tai tallennettuja tietoja, 
asettavat merkittävän haasteen 
lainvalvonnan kannalta ja estävät 
keskeisten tiedustelutietojen ja todisteiden 
hankkimisen; katsoo, että 
salausmenetelmät ovat erityisen tärkeässä 
asemassa, kun jopa vastuuntuntoiset 
internet-palvelun tarjoajat ovat 
haluttomia tai kykenemättömiä 
purkamaan viestinnän salausta;

AM. katsoo, että salausmenetelmät 
vaikuttavat toisaalta merkittävästi 
tietotekniikan turvallisuuteen, mutta 
toisaalta niitä käyttävät myös terroristit 
suojatakseen viestintäänsä tai tallennettuja 
tietoja, mikä asettaa merkittävän haasteen 
lainvalvonnan kannalta siitä lähtien kun
keskeisten tiedustelutietojen ja todisteiden 
hankkimisen estäminen on ollut 
mahdollista;

Or. en

Tarkistus 319
Marie-Christine Vergiat
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AM kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AM. katsoo, että terroristien käyttämät 
salausmenetelmät, joilla he suojaavat 
viestintäänsä tai tallennettuja tietoja, 
asettavat merkittävän haasteen 
lainvalvonnan kannalta ja estävät 
keskeisten tiedustelutietojen ja todisteiden 
hankkimisen; katsoo, että 
salausmenetelmät ovat erityisen tärkeässä 
asemassa, kun jopa vastuuntuntoiset 
internet-palvelun tarjoajat ovat haluttomia 
tai kykenemättömiä purkamaan viestinnän 
salausta;

AM. katsoo, että terroristien käyttämät 
salausmenetelmät, joilla he suojaavat 
viestintäänsä tai tallennettuja tietoja, 
asettavat merkittävän haasteen 
oikeudellisten viranomaisten ja 
poliisiviranomaisten kannalta, jotka eivät 
pysty hankkimaan tiedustelutietoja ja 
todisteita; katsoo, että salausmenetelmät 
ovat erityisen tärkeässä asemassa, kun jopa 
vastuuntuntoiset internet-palvelun tarjoajat 
ovat haluttomia tai kykenemättömiä 
purkamaan viestinnän salausta;

Or. fr

Tarkistus 320
Eva Joly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AM a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AM a. katsoo, että laajamittaiseen 
sähköiseen valvontaan ja yleiseen 
epäilyyn tähtäävät poliittiset toimet ovat 
usein kalliita ja tehottomia ja vievät 
resursseja pois sieltä, missä niitä 
voitaisiin käyttää paremmin, esim. 
kohdennettuun valvontaan, ja uhkaavat 
avoimen yhteiskunnan keskeisiä pilareita: 
vapautta, yksityisyyttä ja 
syyttömyysolettamaa;

Or. en

Tarkistus 321
Dominique Martin
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AM a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AM a. toteaa, että tehtävää vaikeuttaa 
myös uusien viestintäkanavien, kuten 
videopelien (esimerkiksi älypuhelimella 
pelattava Clash of Clans -peli) käyttö;

Or. fr

Tarkistus 322
Dominique Martin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AN kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AN. ottaa huomioon, että on olemassa 
nykyisten järjestelmien muodostama 
hajanainen kehys, kehitteillä olevia uusia 
järjestelmiä, tulevia järjestelmiä koskevia 
ehdotuksia ja sellaisia uudistuksia koskevia 
ehdotuksia, joilla torjutaan havaittuja 
puutteita ja esteitä, joista käydään vielä 
neuvotteluja; toteaa, että kehyksen 
hajanaisuus johtuu historiallisista 
tekijöistä, ehdotuksen reaktiivisesta 
lähestymistavasta ja uuden sääntelyn 
hyväksymisestä;

AN. ottaa huomioon, että on olemassa 
nykyisten järjestelmien muodostama 
hajanainen kehys, kehitteillä olevia uusia 
järjestelmiä, tulevia järjestelmiä koskevia 
ehdotuksia ja sellaisia uudistuksia koskevia 
ehdotuksia, joilla torjutaan havaittuja 
puutteita ja esteitä, joista käydään vielä 
neuvotteluja;

Or. fr

Tarkistus 323
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AN kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AN. ottaa huomioon, että on olemassa 
nykyisten järjestelmien muodostama 

AN. ottaa huomioon, että on olemassa 
nykyisten järjestelmien muodostama 
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hajanainen kehys, kehitteillä olevia uusia 
järjestelmiä, tulevia järjestelmiä koskevia 
ehdotuksia ja sellaisia uudistuksia koskevia 
ehdotuksia, joilla torjutaan havaittuja 
puutteita ja esteitä, joista käydään vielä 
neuvotteluja; toteaa, että kehyksen 
hajanaisuus johtuu historiallisista 
tekijöistä, ehdotuksen reaktiivisesta 
lähestymistavasta ja uuden sääntelyn 
hyväksymisestä;

hajanainen kehys, kehitteillä olevia uusia 
järjestelmiä, tulevia järjestelmiä koskevia 
ehdotuksia ja sellaisia uudistuksia koskevia 
ehdotuksia, joilla torjutaan havaittuja 
puutteita ja esteitä, joista käydään vielä 
neuvotteluja; toteaa, että on löydettävä 
oikea tasapaino järjestelmien 
yhteentoimivuuden ja tarvittavien 
perusoikeuksien turvaamisen välillä, kun 
yhteentoimivuuden tarpeellisuus ja 
oikeasuhteisuus on vahvistettu;

Or. en

Tarkistus 324
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AN kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AN. ottaa huomioon, että on olemassa 
nykyisten järjestelmien muodostama 
hajanainen kehys, kehitteillä olevia uusia 
järjestelmiä, tulevia järjestelmiä koskevia 
ehdotuksia ja sellaisia uudistuksia 
koskevia ehdotuksia, joilla torjutaan 
havaittuja puutteita ja esteitä, joista 
käydään vielä neuvotteluja; toteaa, että 
kehyksen hajanaisuus johtuu 
historiallisista tekijöistä, ehdotuksen 
reaktiivisesta lähestymistavasta ja uuden 
sääntelyn hyväksymisestä;

AN. ottaa huomioon, että EU:ssa on 
olemassa useita tietojärjestelmiä, joista 
jokaisella on omat tarkoituksensa ja 
tavoitteensa; ottaa huomioon, että
kehitteillä on myös uusia järjestelmiä sekä 
tulevia järjestelmiä koskevia
lainsäädäntöehdotuksia; toteaa, että tämä 
monimuotoinen kehys johtuu 
historiallisista tekijöistä ja siitä, että EU n 
turvallisuusvälineiden tehokkuutta, 
välttämättömyyttä ja oikeasuhteisuutta ei 
järjestelmällisesti arvioida;

Or. en

Tarkistus 325
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AN kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AN. ottaa huomioon, että on olemassa 
nykyisten järjestelmien muodostama 
hajanainen kehys, kehitteillä olevia uusia 
järjestelmiä, tulevia järjestelmiä koskevia 
ehdotuksia ja sellaisia uudistuksia koskevia 
ehdotuksia, joilla torjutaan havaittuja 
puutteita ja esteitä, joista käydään vielä 
neuvotteluja; toteaa, että kehyksen 
hajanaisuus johtuu historiallisista 
tekijöistä, ehdotuksen reaktiivisesta 
lähestymistavasta ja uuden sääntelyn 
hyväksymisestä;

AN. ottaa huomioon, että on olemassa 
nykyisten järjestelmien muodostama 
hajanainen kehys, kehitteillä olevia uusia 
järjestelmiä, tulevia järjestelmiä koskevia 
ehdotuksia ja sellaisia uudistuksia koskevia 
ehdotuksia, joilla torjutaan havaittuja 
puutteita ja esteitä, joista käydään vielä 
neuvotteluja; toteaa, että on löydettävä 
oikea tasapaino järjestelmien 
yhteentoimivuuden ja tarvittavien 
perusoikeuksien turvaamisen välillä;

Or. en

Tarkistus 326
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AN a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AN a. toteaa, että SIS-järjestelmä on 
Euroopan unionin suurin, laajimmin 
käytetty ja tehokkain 
tietotekniikkajärjestelmä vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueella, sillä 
on tukenaan Sirene-toimistojen verkosto 
ja se tuo huomattavaa lisäarvoa 
kansainväliseen poliisiyhteistyöhön ja 
rajavalvontaan ja erityisesti terrorismin 
torjuntaan;

Or. en

Tarkistus 327
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AO kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AO. ottaa huomioon, että tietojenvaihtoa 
koskevat tiedot osoittavat, että pieni määrä 
maita vastaa suuresta osasta sisällöstä, joka 
on saatavilla EU:n tietokannoissa, ja 
tietokantoihin tehdyistä hauista;

AO. ottaa huomioon, että tietojenvaihto 
on lisääntynyt huomattavasti Pariisin 
terrori-iskujen jälkeen vuonna 2015 ja
tietojenvaihtoa koskevat tiedot osoittavat, 
että pieni määrä maita vastaa suuresta 
osasta sisällöstä, joka on saatavilla EU:n 
tietokannoissa, ja tietokantoihin tehdyistä 
hauista;

Or. en

Tarkistus 328
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AO kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AO. ottaa huomioon, että tietojenvaihtoa 
koskevat tiedot osoittavat, että pieni määrä 
maita vastaa suuresta osasta sisällöstä, joka 
on saatavilla EU:n tietokannoissa, ja 
tietokantoihin tehdyistä hauista;

AO. ottaa huomioon, että tietojenvaihtoa 
koskevat tiedot osoittavat, että pieni määrä 
jäsenvaltioita vastaa suuresta osasta 
sisällöstä, joka on saatavilla EU:n 
tietokannoissa, ja tietokantoihin tehdyistä 
hauista;

Or. en

Tarkistus 329
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AP kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AP. toteaa, että tietojärjestelmien 
moitteetonta toimintaa haittaavat lukuisat 

AP. toteaa, että tietojärjestelmien 
moitteetonta toimintaa haittaavat lukuisat 
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tekijät, kuten puutteellinen tai 
epätäydellinen täytäntöönpano, nykyisiä 
järjestelmiä koskeva tiedon puute ja/tai 
riittämätön koulutus sekä riittävien varojen 
tai asianmukaisen aineellisen perustan 
puute;

tekijät, kuten niiden puuttuminen 
kokonaan tai epätäydellinen 
täytäntöönpano, nykyisiä järjestelmiä 
koskeva tiedon puute ja/tai riittämätön 
koulutus, riittävien varojen tai 
asianmukaisen aineellisen perustan puute 
ja tietojärjestelmissä olevien tietojen 
huono laatu;

Or. en

Tarkistus 330
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AP kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AP. toteaa, että tietojärjestelmien 
moitteetonta toimintaa haittaavat lukuisat 
tekijät, kuten puutteellinen tai 
epätäydellinen täytäntöönpano, nykyisiä 
järjestelmiä koskeva tiedon puute ja/tai 
riittämätön koulutus sekä riittävien varojen 
tai asianmukaisen aineellisen perustan 
puute;

AP. toteaa, että tietojärjestelmien 
moitteetonta toimintaa haittaavat lukuisat 
tekijät, kuten puutteellinen tai 
epätäydellinen täytäntöönpano, nykyisiä 
järjestelmiä koskeva tiedon puute ja/tai 
riittämätön koulutus sekä riittävien varojen 
ja henkilöstöresurssien tai asianmukaisen 
aineellisen perustan puute;

Or. fr

Tarkistus 331
Eva Joly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AQ kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AQ. toteaa, että tietojärjestelmät 
voidaan jakaa keskitettyihin ja 
hajautettuihin järjestelmiin, joista ensin 
mainittuja hallinnoivat EU ja sen virastot 
ja viimeksi mainittuja jäsenvaltiot; ottaa 
huomioon, että keskitettyihin 
tietojärjestelmiin kuuluvat Schengenin 

Poistetaan.
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tietojärjestelmä (SIS), 
viisumitietojärjestelmä (VIS), Eurodac, 
rajanylitystietojärjestelmä (EES), 
ehdotettu EU:n matkustustieto- ja 
lupajärjestelmä (ETIAS) ja ehdotettu 
kolmansien maiden kansalaisia ja 
kansalaisuudettomia henkilöitä koskeva 
eurooppalainen 
rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS-
TCN);

Or. en

Tarkistus 332
Eva Joly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AR kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AR. ottaa huomioon, että 
jäsenvaltioiden viranomaiset hallinnoivat 
hajautettuja tietojenvaihtojärjestelmiä ja 
-mekanismeja ja että niihin kuuluvat 
eurooppalainen 
rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS), 
jonka kautta vaihdetaan kansallisia 
rikosrekisteritietoja, EU:n 
matkustajarekisteri (PNR), järjestelmä, 
jossa edellytetään, että lentoyhtiöt jakavat 
kansallisten viranomaisten kanssa 
kaikkien kolmansien maiden ja EU:n 
välisillä lennoilla matkustaneiden tiedot, 
matkustajien ennakkotietoja (API) 
koskeva järjestelmä, jossa kerätään tietoa 
matkustajista ennen EU:hun 
suuntautuvia paluulentoja, ja Prüm-
puitteet DNA-tunnisteiden, 
sormenjälkitietojen ja 
ajoneuvorekisteritietojen jakamiseksi;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 333
Helga Stevens

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AR kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AR. ottaa huomioon, että 
jäsenvaltioiden viranomaiset hallinnoivat 
hajautettuja tietojenvaihtojärjestelmiä ja -
mekanismeja ja että niihin kuuluvat 
eurooppalainen 
rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS), 
jonka kautta vaihdetaan kansallisia 
rikosrekisteritietoja, EU:n 
matkustajarekisteri (PNR), järjestelmä, 
jossa edellytetään, että lentoyhtiöt jakavat
kansallisten viranomaisten kanssa
kaikkien kolmansien maiden ja EU:n 
välisillä lennoilla matkustaneiden tiedot, 
matkustajien ennakkotietoja (API) koskeva 
järjestelmä, jossa kerätään tietoa 
matkustajista ennen EU:hun suuntautuvia 
paluulentoja, ja Prüm-puitteet DNA-
tunnisteiden, sormenjälkitietojen ja 
ajoneuvorekisteritietojen jakamiseksi;

AR. ottaa huomioon, että 
jäsenvaltioiden viranomaiset hallinnoivat 
hajautettuja tietojenvaihtojärjestelmiä ja -
mekanismeja ja että niihin kuuluvat 
eurooppalainen 
rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS), 
jonka kautta vaihdetaan kansallisia 
rikosrekisteritietoja, matkustajatietojen 
keräämiseen tarkoitetut kansalliset 
järjestelmät (PNR), joissa edellytetään, 
että lentoyhtiöt siirtävät kansallisille 
viranomaisille kaikkien EU:n sisäisillä 
sekä kolmansien maiden ja EU:n välisillä 
lennoilla matkustaneiden tiedot, 
matkustajien ennakkotietoja (API) koskeva 
järjestelmä, jossa kerätään tietoa 
matkustajista ennen EU:hun suuntautuvia 
paluulentoja, ja Prüm-puitteet DNA-
tunnisteiden, sormenjälkitietojen ja 
ajoneuvorekisteritietojen jakamiseksi;

Or. nl

Tarkistus 334
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AR a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AR a. katsoo, että huolimatta toistuvista 
kehotuksista ottaa EU:n 
matkustajatietojen rekisteröintijärjestelmä 
kiireellisesti käyttöön kaikki jäsenvaltiot 
eivät ole osoittaneet samaa sitoutumisen 
tasoa eikä niiden enemmistö ole 
noudattanut säädöksen saattamiselle
osaksi kansallista lainsäädäntöä asetettua 
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määräaikaa; katsoo, että tämän 
määräajan ohittaneiden jäsenvaltioiden 
olisi viipymättä toteutettava kaikkia 
tarvittavia toimia direktiivin täydelliseksi 
ja välittömäksi täytäntöön panemiseksi;

Or. fr

Tarkistus 335
Birgit Sippel, Péter Niedermüller

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AS kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AS. ottaa huomioon, että EU:n 
hajautetun 
matkustajarekisterijärjestelmän haittojen 
torjumiseksi pannaan täytäntöön lukuisia 
kokeiluhankkeita; katsoo, että on tarpeen 
vastata nopeasti muiden jäsenvaltioiden 
matkustajatietoyksikköjen esittämiin 
pyyntöihin, jotka saattavat osoittautua 
haastaviksi, koska niitä käsitellään 
manuaalisesti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 336
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AS kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AS. ottaa huomioon, että EU:n 
hajautetun matkustajarekisterijärjestelmän 
haittojen torjumiseksi pannaan täytäntöön 
lukuisia kokeiluhankkeita; katsoo, että on 
tarpeen vastata nopeasti muiden 
jäsenvaltioiden matkustajatietoyksikköjen 
esittämiin pyyntöihin, jotka saattavat 

AS. ottaa huomioon, että EU:n 
hajautetun matkustajarekisterijärjestelmän 
haittojen torjumiseksi pannaan täytäntöön 
lukuisia kokeiluhankkeita; katsoo, että on 
tarpeen vastata nopeasti muiden 
jäsenvaltioiden matkustajatietoyksikköjen 
esittämiin pyyntöihin;
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osoittautua haastaviksi, koska niitä 
käsitellään manuaalisesti;

Or. en

Tarkistus 337
Dominique Martin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AS kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AS. ottaa huomioon, että EU:n 
hajautetun matkustajarekisterijärjestelmän 
haittojen torjumiseksi pannaan täytäntöön 
lukuisia kokeiluhankkeita; katsoo, että on 
tarpeen vastata nopeasti muiden 
jäsenvaltioiden matkustajatietoyksikköjen 
esittämiin pyyntöihin, jotka saattavat 
osoittautua haastaviksi, koska niitä 
käsitellään manuaalisesti;

AS. ottaa huomioon, että EU:n 
hajautetun matkustajarekisterijärjestelmän 
haittojen torjumiseksi pannaan täytäntöön 
lukuisia kokeiluhankkeita; katsoo, että on 
tarpeen vastata nopeasti muiden 
jäsenvaltioiden matkustajatietoyksikköjen 
esittämiin pyyntöihin, jotka saattavat 
osoittautua haastaviksi, koska niitä 
käsitellään aina manuaalisesti;

Or. fr

Tarkistus 338
Eva Joly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AS kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AS. ottaa huomioon, että EU:n 
hajautetun matkustajarekisterijärjestelmän 
haittojen torjumiseksi pannaan täytäntöön 
lukuisia kokeiluhankkeita; katsoo, että on 
tarpeen vastata nopeasti muiden 
jäsenvaltioiden matkustajatietoyksikköjen 
esittämiin pyyntöihin, jotka saattavat 
osoittautua haastaviksi, koska niitä 
käsitellään manuaalisesti;

AS. ottaa huomioon, että EU:n 
matkustajarekisterijärjestelmän 
parantamiseksi pannaan täytäntöön 
lukuisia kokeiluhankkeita; katsoo, että on 
tarpeen vastata nopeasti muiden 
jäsenvaltioiden matkustajatietoyksikköjen 
esittämiin pyyntöihin, jotka saattavat 
osoittautua haastaviksi, koska niitä 
käsitellään manuaalisesti;

Or. en
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Tarkistus 339
Cornelia Ernst, Lynn Boylan

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AS kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AS. ottaa huomioon, että EU:n 
hajautetun matkustajarekisterijärjestelmän 
haittojen torjumiseksi pannaan täytäntöön 
lukuisia kokeiluhankkeita; katsoo, että on 
tarpeen vastata nopeasti muiden 
jäsenvaltioiden matkustajatietoyksikköjen 
esittämiin pyyntöihin, jotka saattavat 
osoittautua haastaviksi, koska niitä 
käsitellään manuaalisesti;

AS. ottaa huomioon, että EU:n 
hajautetun matkustajarekisterijärjestelmän 
haittojen torjumiseksi pannaan täytäntöön 
lukuisia kokeiluhankkeita; katsoo, että 
matkustajien PNR-tietojen käsittelystä 
saadut tulokset on tarkistettava 
yksilökohtaisesti ei-automaattisin keinoin 
ennen kuin mihinkään toimiin, joilla on 
oikeudellisia seurauksia, voidaan ryhtyä;

Or. en

Tarkistus 340
Helga Stevens

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AS a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AS a. ottaa huomioon, että tarkistetut 
matkustajatiedot (API-tiedot) kerätään 
ainoastaan EU:n ulkopuolelle 
suuntautuvasta liikenteestä, mutta että 
EU:n sisäistä liikennettä koskevien 
todennettujen rekisteröintitietojen tarve 
on myös erittäin merkittävä, jotta 
kansallisista 
matkustajarekisterijärjestelmistä saadaan 
mahdollisimman suuri hyöty;

Or. nl

Tarkistus 341
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AT kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AT. ottaa huomioon, että 
viisumitietojärjestelmän vuonna 2016 
toteutetussa arvioinnissa havaittiin, että 
viisumitietojärjestelmään pääsy 
lainvalvontaan liittyvissä tarkoituksissa 
on rajoitettua ja hajanaista 
jäsenvaltioissa;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 342
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AT kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AT. ottaa huomioon, että 
viisumitietojärjestelmän vuonna 2016 
toteutetussa arvioinnissa havaittiin, että 
viisumitietojärjestelmään pääsy 
lainvalvontaan liittyvissä tarkoituksissa on 
rajoitettua ja hajanaista jäsenvaltioissa;

AT. ottaa huomioon, että 
viisumitietojärjestelmän vuonna 2016 
toteutetussa arvioinnissa havaittiin, että 
viisumitietojärjestelmään pääsy 
lainvalvontaan liittyvissä tarkoituksissa on 
rajoitettua ja hajanaista jäsenvaltioissa; 
toteaa, että huolestuttavilla 
korruptiotapauksilla kansallisten 
viisumien myöntämisessä joissakin 
jäsenvaltioissa voi olla todellista 
vaikutusta koko Schengen-järjestelmän 
turvallisuuteen, mikä haittaa lento-, maa-
tai meriteitse matkustavien ihmisten 
rajatarkastuksia EU:n jäsenvaltioissa, 
jolloin tietyt reitit voivat olla 
terroristiverkostojen käytettävissä;

Or. en

Tarkistus 343
Anders Primdahl Vistisen
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AU kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AU. ottaa huomioon, että komissio 
esittää kaksi asetusehdotusta sellaisen 
kehyksen luomiseksi, jolla varmistetaan 
olemassa olevien ja ehdotettujen 
keskitettyjen tietojärjestelmien eli VIS:n, 
SIS:n, EES:n ja Eurodacin sekä ETIASin 
ja ECRIS-TCN:n yhteentoimivuus 
poliisiyhteistyön ja oikeudellisen 
yhteistyön, turvapaikka- ja 
maahanmuuttokysymysten, 
rajatarkastusten ja viisumien aloilla, 
kunhan vastaavat oikeusperustat on 
hyväksytty;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 344
Péter Niedermüller, Birgit Sippel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AU a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AU a. toteaa, että nämä ehdotukset 
vaikuttavat satojen miljoonien kolmannen 
maan kansalaisten perusoikeuksiin, 
erityisesti heidän tietosuojaoikeuksiinsa;

Or. en

Tarkistus 345
Eva Joly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AV kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AV. toteaa, että komission ehdotuksia AV. ottaa huomioon, että yhden 
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sovelletaan ainoastaan keskitettyihin 
järjestelmiin, jolloin kansalliset ja 
hajautetut järjestelmät jäävät 
soveltamisalan ulkopuolelle, minkä 
vuoksi ehdotukset ovat vasta 
ensimmäinen vaihe, kun luodaan 
yhteentoimivien tietojärjestelmien 
kattavaa kehystä; ottaa huomioon, että 
yhden jäsenvaltion alueella voi olla 
lukuisia erillisiä hajautettuja tietokantoja 
liittovaltion, alueellisella ja paikallisella 
tasolla, eri järjestelmiin kuuluvia erilaisia 
tiedonsyöttöjärjestelmiä ja monimutkaisia 
menetelmiä – tai ei lainkaan menetelmiä –
joilla toimivaltaiset viranomaiset jakavat 
tai tarkastavat tietoja eri tasoilla;

jäsenvaltion alueella voi olla lukuisia 
erillisiä hajautettuja tietokantoja 
liittovaltion, alueellisella ja paikallisella 
tasolla, eri järjestelmiin kuuluvia erilaisia 
tiedonsyöttöjärjestelmiä ja monimutkaisia 
menetelmiä – tai ei lainkaan menetelmiä –
joilla toimivaltaiset viranomaiset jakavat 
tai tarkastavat tietoja eri tasoilla;

Or. en

Tarkistus 346
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AV kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AV. toteaa, että komission ehdotuksia 
sovelletaan ainoastaan keskitettyihin 
järjestelmiin, jolloin kansalliset ja 
hajautetut järjestelmät jäävät 
soveltamisalan ulkopuolelle, minkä vuoksi 
ehdotukset ovat vasta ensimmäinen vaihe, 
kun luodaan yhteentoimivien 
tietojärjestelmien kattavaa kehystä; ottaa 
huomioon, että yhden jäsenvaltion alueella 
voi olla lukuisia erillisiä hajautettuja 
tietokantoja liittovaltion, alueellisella ja 
paikallisella tasolla, eri järjestelmiin 
kuuluvia erilaisia tiedonsyöttöjärjestelmiä 
ja monimutkaisia menetelmiä – tai ei 
lainkaan menetelmiä – joilla toimivaltaiset 
viranomaiset jakavat tai tarkastavat tietoja 
eri tasoilla;

AV. toteaa, että komission ehdotuksia 
sovelletaan ainoastaan keskitettyihin 
järjestelmiin, jolloin kansalliset ja 
hajautetut järjestelmät jäävät 
soveltamisalan ulkopuolelle, että yhden 
jäsenvaltion alueella voi olla lukuisia 
erillisiä hajautettuja tietokantoja 
liittovaltion, alueellisella ja paikallisella 
tasolla, eri järjestelmiin kuuluvia erilaisia 
tiedonsyöttöjärjestelmiä ja monimutkaisia 
menetelmiä – tai ei lainkaan menetelmiä –
joilla toimivaltaiset viranomaiset jakavat 
tai tarkastavat tietoja eri tasoilla;

Or. fr
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Tarkistus 347
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AV kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AV. toteaa, että komission ehdotuksia 
sovelletaan ainoastaan keskitettyihin 
järjestelmiin, jolloin kansalliset ja 
hajautetut järjestelmät jäävät 
soveltamisalan ulkopuolelle, minkä vuoksi 
ehdotukset ovat vasta ensimmäinen vaihe, 
kun luodaan yhteentoimivien 
tietojärjestelmien kattavaa kehystä; ottaa 
huomioon, että yhden jäsenvaltion alueella 
voi olla lukuisia erillisiä hajautettuja 
tietokantoja liittovaltion, alueellisella ja 
paikallisella tasolla, eri järjestelmiin 
kuuluvia erilaisia tiedonsyöttöjärjestelmiä 
ja monimutkaisia menetelmiä – tai ei 
lainkaan menetelmiä – joilla toimivaltaiset 
viranomaiset jakavat tai tarkastavat tietoja 
eri tasoilla;

AV. toteaa, että komission ehdotuksia 
sovelletaan ainoastaan keskitettyihin 
järjestelmiin, jolloin kansalliset ja 
hajautetut järjestelmät jäävät 
soveltamisalan ulkopuolelle; ottaa 
huomioon, että yhden jäsenvaltion alueella 
voi olla useita erillisiä hajautettuja 
tietokantoja liittovaltion, alueellisella ja 
paikallisella tasolla, eri järjestelmiin 
kuuluvia erilaisia tiedonsyöttöjärjestelmiä 
ja monimutkaisia menetelmiä – tai ei 
lainkaan menetelmiä – joilla toimivaltaiset 
viranomaiset jakavat tai tarkastavat tietoja 
eri tasoilla;

Or. en

Tarkistus 348
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Dubravka Šuica, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Emil Radev, Lorenzo Cesa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AV a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AV a. ottaa huomioon, että 
tiedonhallintastrategian kuudennen 
tehtävälistan yhteydessä on tällä hetkellä 
käynnissä kaksi pilottihanketta, joilla 
pyritään varmistamaan yhteydet 
hajautettujen järjestelmien välillä, eli 
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ADEP-hanke (tiedonvaihtoprosessien 
automatisointi poliisirekistereissä) ja 
QUEST-hanke (hakujen tekeminen 
Europolin järjestelmissä); toteaa, että 
tällaiset hankkeet auttavat tarjoamaan 
todellisia ja toimia ratkaisuja ongelmiin, 
jotka johtuvat hajautettujen 
tietojärjestelmien yhteenliitettävyyden 
puutteesta, ja edistävät jäsenvaltioiden 
välistä luottamusta ja yhteistyötä;

Or. en

Tarkistus 349
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AW kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AW. katsoo, että käyttämällä yhteistä 
viestimuotoa EU:ssa, kuten UMF-
standardiviestimuotoa, helpotetaan 
sujuvampaa tietojenvaihtoa osapuolten 
välillä eri yhteentoimivuusjärjestelmissä; 
katsoo, että vakiinnuttamalla tarve 
käyttää tiettyjä UMF-
standardiviestimuodon kenttiä tiettyjä 
vaihtoja varten voidaan osaltaan parantaa 
tiedon laatua kaikissa järjestelmissä, 
joissa viestejä vaihdetaan; katsoo, että 
olisi kannustettava myös Europolia ja 
Interpolia käyttämään tätä yhteistä 
viestimuotoa;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 350
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan AW kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AW. katsoo, että käyttämällä yhteistä 
viestimuotoa EU:ssa, kuten UMF-
standardiviestimuotoa, helpotetaan 
sujuvampaa tietojenvaihtoa osapuolten 
välillä eri yhteentoimivuusjärjestelmissä; 
katsoo, että vakiinnuttamalla tarve käyttää 
tiettyjä UMF-standardiviestimuodon 
kenttiä tiettyjä vaihtoja varten voidaan 
osaltaan parantaa tiedon laatua kaikissa 
järjestelmissä, joissa viestejä vaihdetaan; 
katsoo, että olisi kannustettava myös 
Europolia ja Interpolia käyttämään tätä 
yhteistä viestimuotoa;

AW. katsoo, että käyttämällä yhteistä 
viestimuotoa EU:ssa, kuten UMF-
standardiviestimuotoa, helpotetaan 
sujuvampaa tietojenvaihtoa osapuolten 
välillä lain sallimassa laajuudessa ja eri 
yhteentoimivuusjärjestelmissä; katsoo, että 
vakiinnuttamalla tarve käyttää tiettyjä 
UMF-standardiviestimuodon kenttiä 
tiettyjä vaihtoja varten voidaan osaltaan 
parantaa tiedon laatua kaikissa 
järjestelmissä, joissa viestejä vaihdetaan; 
katsoo, että olisi kannustettava myös 
Europolia käyttämään tätä yhteistä 
viestimuotoa;

Or. en
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