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23. osutab oma jätkuvale uurimisele, mis 

käsitleb ELi kodanike elektroonilist 

massjälgimist; rõhutab taas tõsist muret, 

mida parlament on väljendanud oma 4. 

juuli 2013. aasta resolutsioonis USA 

Riikliku Julgeolekuagentuuri 

jälgimisprogrammi ning ELi liikmesriikide 

jälgimisasutuste ja nende mõju kohta ELi 

kodanike eraelu puutumatusele
1
; on 

seisukohal, et massiline jälgimine on 

teravas vastuolus liidu demokraatia, 

õigusriikluse ja põhiõiguste põhimõtetega, 

ning nõuab asjakohase ja tõhusa 

parlamentaarse ja kohtuliku järelevalve ja 

turvalisuse korraldamist ELi ja riiklikul 

tasandil; on seisukohal, et oluline on 
kehtestada rohkem kontrollivahendeid, 

selleks tuleks eelkõige vastu võtta ELi 

andmekaitse õigusraamistik, mis peaks 

tagama põhiõiguste täieliku järgimise; on 
seisukohal, et meetmeid tuleb võtta 

jälgimistegevuse suhtes, mis ohustab ELi 

sisejulgeolekut; 

23. osutab oma uurimisele, mis käsitleb 

ELi kodanike elektroonilist massjälgimist; 
rõhutab taas tõsist muret, mida parlament 

on väljendanud oma 4. juuli 2013. aasta 

resolutsioonis USA Riikliku 

Julgeolekuagentuuri jälgimisprogrammi 

ning ELi liikmesriikide jälgimisasutuste ja 

nende mõju kohta ELi kodanike eraelu 

puutumatusele
1
; on seisukohal, et massiline 

jälgimine on teravas vastuolus liidu 

demokraatia, õigusriikluse ja põhiõiguste 

põhimõtetega, ning nõuab asjakohase ja 

tõhusa parlamentaarse ja kohtuliku 

järelevalve ja turvalisuse korraldamist ELi 

ja riiklikul tasandil; on seisukohal, et 
oluline on kehtestada rohkem 

kontrollivahendeid, selleks tuleks eelkõige 

vastu võtta ELi andmekaitse 

õigusraamistik, mis peaks tagama 

põhiõiguste täieliku järgimise; on 
seisukohal, et meetmeid tuleb võtta 

jälgimistegevuse suhtes, mis ohustab ELi 

sisejulgeolekut; kutsub Euroopa 
Ülemkogu üles võtma arvesse soovitusi ja 
üleskutseid, mis ta esitas oma 12. märtsi 
2014. aasta resolutsioonis USA Riikliku 
Julgeolekuagentuuri jälgimisprogrammi 
ja ELi liikmesriikide jälgimisasutuste 
ning nende mõju kohta ELi kodanike 
põhiõigustele ja Atlandi-ülesele koostööle; 
justiits- ja siseküsimustes; 

1. Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0322. 1. Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0322. 
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74. tunneb heameelt Frontexi mandaadi 

reformi ja Eurosuri lepingu üle; leiab, et 
merepiiride patrullimise uute eeskirjade 
asjus tuleks niipea kui võimalik kokku 
leppida, et esikohale tuleks seada 
rändajate elude päästmine ning rändajate ja 

varjupaigataotlejate inimõiguste austamine, 

sealhulgas mittetagasisaatmise põhimõte, 
ja laste ja inimkaubanduse ohvrite õiguste 
austamine; tuletab meelde, et liit ja selle 

liikmesriigid peaksid järgima 

rahvusvahelist õigust, acquis`d ja eelkõige 

Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendeid, 

sekkudes olukordadesse avamerel või 
kehtestades eeskirju välispiiride jälgimise 
kohta; 

74. tunneb heameelt Frontexi mandaadi 

reformi ja Eurosuri lepingu üle; tunneb 
heameelt merepiiride patrullimise uute 

eeskirjade üle, millega on tehtud 
esmatähtsaks ka rändajate elude päästmine 

ning rändajate ja varjupaigataotlejate 

inimõiguste austamine, sealhulgas 

mittetagasisaatmise põhimõte; tuletab 
meelde, et liit ja selle liikmesriigid peaksid 

järgima rahvusvahelist õigust, acquis`d ja 

eelkõige Euroopa Inimõiguste Kohtu 

lahendeid, sekkudes olukordadesse 

avamerel või viies läbi välispiiride 
jälgimist; 

Or. en 

 

 


