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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Liidu eesmärk tagada kõrgetasemeline 

turvalisus vabadusel, turvalisusel ja õigusel 

rajaneval alal (Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikli 67 lõige 3) tuleks saavutada 

muu hulgas kuritegevuse tõkestamise ja 

selle vastu võitlemise meetmete ning 

liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja 

asjaomaste kolmandate riikide tegevuse 

koordineerimise ja koostöö meetmetega. 

(1) Liidu eesmärk tagada kõrgetasemeline 

turvalisus vabadusel, turvalisusel ja õigusel 

rajaneval alal (Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikli 67 lõige 3) tuleks saavutada 

muu hulgas kuritegevuse tõkestamise ja 

selle vastu võitlemise meetmete ning 

liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja 

asjaomaste kolmandate riikide tegevuse 

koordineerimise ja koostöö meetmetega. 

See eesmärk tuleks saavutada põhiõigusi 

austades (Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikli 67 lõige 1) ning Euroopa 

Liidu põhiõiguste hartat, Euroopa 

inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 

konventsiooni ning liidu ja selle 

liikmesriikide rahvusvahelisi kohustusi ja 

õigusnorme järgides. 

Or. fr 
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Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Euroopa Liidu sisejulgeoleku 

strateegia, mille nõukogu võttis vastu 2010. 

aasta veebruaris,
11
 kujutab endast ühist 

tegevuskava kõnealuste ühiste 

julgeolekuprobleemide lahendamiseks. 

2010. aasta novembris avaldatud komisjoni 

teatises „ELi sisejulgeoleku strateegia 

toimimine”
12
 selgitatakse strateegia 

põhimõtteid ja suuniseid seoses 

konkreetsete meetmetega, tuues välja viis 

strateegilist eesmärki: tõkestada 

rahvusvaheliste kuritegelike võrgustike 

tegevust, hoida ära terrorismi ning tegeleda 

radikaliseerumise ja terroristide värbamise 

probleemiga, tõsta kodanike ja ettevõtjate 

jaoks turvalisuse taset küberruumis, 

tugevdada turvalisust piiride halduse kaudu 

ning Euroopa muutmine kriisidele ja 

katastroofidele vastupanuvõimelisemaks. 

(3) Euroopa Liidu sisejulgeoleku 

strateegia, mille nõukogu võttis vastu 2010. 

aasta veebruaris, kujutab endast ühist 

tegevuskava kõnealuste ühiste 

julgeolekuprobleemide lahendamiseks. 

2010. aasta novembris avaldatud komisjoni 

teatises „ELi sisejulgeoleku strateegia 

toimimine: viis sammu turvalisema 

Euroopa suunas” selgitatakse strateegia 

põhimõtteid ja suuniseid seoses 

konkreetsete meetmetega, tuues välja viis 

strateegilist eesmärki:  tõkestada 

rahvusvaheliste kuritegelike võrgustike 

tegevust, hoida ära terrorismi ning tegeleda 

vägivaldse poliitilise radikalismi 

hoogustumisest tulenevate ohtudega, tõsta 

kodanike ja ettevõtjate jaoks turvalisuse 

taset küberruumis, tugevdada turvalisust 

piiride halduse kaudu ning Euroopa 

muutmine kriisidele ja katastroofidele 

vastupanuvõimelisemaks. Selliste 

suundumuste ja nendest tulenevate 

ohtude ennetamine peaks olema väga 

oluline osa võitluses nende ilmingute 

vastu ning seetõttu keskne ka käesolevas 

rahastamisvahendis, mis aitab kaasa liidu 

eesmärkide saavutamisele. 

__________________  

11
 Nõukogu dokument nr 7120/10. . 
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Artikkel 2 – punkt j 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

j) „hädaolukord” – julgeolekuga seotud 

intsident või uus oht, mis avaldab või võib 

avaldada olulist negatiivset mõju ühe või 

mitme liikmesriigi elanike julgeolekule. 

j) „hädaolukord” –  julgeolekuga seotud 

intsident või uus oht, mis avaldab või võib 

avaldada olulist negatiivset mõju ühe või 

mitme liikmesriigi elanike julgeolekule, 

välja arvatud kõik rändevoogude 

juhtimise meetmed. 

Or. fr 
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Artikkel 3 – lõige 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) meetmeid (metoodikad, vahendid ja 

struktuurid), millega tugevdatakse 

liikmesriikide suutlikkust piiriülese, raske 

ja organiseeritud kuritegevuse, sealhulgas 

terrorismi tõkestamisel ja võitluses selle 

vastu, eelkõige avaliku ja erasektori 

partnerluste, teabevahetuse ja parimate 

tavade vahetamise, andmetele juurdepääsu, 

koostalitusvõimeliste tehnoloogiate, 

võrreldava statistika, rakendusliku 

kriminoloogia, avalikkusega suhtlemise ja 

teadlikkuse suurendamise kaudu; 

a) meetmeid (metoodikad, vahendid ja 

struktuurid), millega tugevdatakse 

liikmesriikide suutlikkust piiriülese, raske 

ja organiseeritud kuritegevuse, sealhulgas 

terrorismi tõkestamisel ja võitluses selle 

vastu, teabevahetuse ja parimate tavade 

vahetamise, andmetele juurdepääsu, 

koostalitlusvõimeliste tehnoloogiate, 

võrreldava statistika, rakendusliku 

kriminoloogia, avalikkusega suhtlemise ja 

teadlikkuse suurendamise kaudu; 

Or. fr 

 

 


