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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. kutsub komisjoni üles tegema 

ettepanekut suuniste kohta, mis põhinevad 

selliste Euroopa vanglates rakendatavate 

meetmete parimatel tavadel, mille eesmärk 

on ennetada radikaliseerumist ja 

vägivaldset äärmuslust ning mille aluseks 

on inimõiguste täielik austamine; juhib 

tähelepanu asjaolule, et selliste vangide 

lahutamine, kes on teadaolevalt 

vägivaldsed äärmuslased või on vangis 

olles juba teiste vangide poolt värvatud 

terroriorganisatsiooni liikmeks, on tõhus 

vahend niisuguse terroristliku 

radikaliseerumise ennetamiseks, mis 

toimub vanglakaaslaste poolt 

hirmutamisega või muul viisil 

pealesurumisega, ja neis asutustes leviva 

radikaliseerumise ohjamiseks; soovitab 

siiski selliste meetmete rakendamist iga 

juhtumi puhul eraldi ning lähtudes 

kohtuotsusest; soovitab ühtlasi, et 

komisjon ja liikmesriigid uuriksid tõendeid 

ja kogemusi, mis on seotud vangide 

lahutamisega vanglates eesmärgiga ohjata 

radikaliseerumise levikut; on seisukohal, et 

niisugune hindamine peab aitama kaasa 

riiklike vanglasüsteemide tavade 

väljatöötamisele; tuletab siiski meelde, et 

sellised meetmed peaksid olema 

9. kutsub komisjoni üles tegema 

ettepanekut suuniste kohta, mis põhinevad 

selliste Euroopa vanglates rakendatavate 

meetmete parimatel tavadel, mille eesmärk 

on ennetada radikaliseerumist ja 

vägivaldset äärmuslust, austades täielikult 

inimõigusi; juhib tähelepanu asjaolule, et 

selliste vangide teistest lahutamine, kes on 

teadaolevalt vägivaldsed äärmuslased või 

on juba värvatud terroriorganisatsiooni 

liikmeks, on võimalik meede, millega 

ennetada terroristliku radikaliseerumise 

teistele hirmutamise teel pealesurumist ja 

ohjata vanglates levivat radikaliseerumist; 

hoiatab siiski, et sellised meetmed tuleks 

kehtestada üksnes iga juhtumi puhul 

eraldi, need peaksid põhinema 

kohtuotsusel ning pädevad õigusasutused 

peaksid need läbi vaatama; soovitab 

ühtlasi, et komisjon ja liikmesriigid 

uuriksid tõendeid ja kogemusi, mis on 

seotud vangide lahutamisega vanglates 

eesmärgiga ohjata radikaliseerumise 

levikut; on seisukohal, et niisugune 

hindamine peab aitama kaasa riiklike 

vanglasüsteemide tavade väljatöötamisele; 

tuletab siiski meelde, et sellised meetmed 

peaksid olema proportsionaalsed ja 
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proportsionaalsed ja täielikus kooskõlas 

vangide õigustega; 

täielikus kooskõlas vangide põhiõigustega; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

46. märgib, et ELi kodanike või ELis 

elavate kolmandate riikide kodanike poolt 

kolmandates riikides toime pandud 

terroriaktide eest vastutusele võtmine 

eeldab võimalust koguda kolmandates 

riikides tõendeid, järgides samal ajal 

täielikult inimõigusi; nõuab seetõttu, et EL 

teeks tööd kolmandate riikidega õigus- ja 

õiguskaitsealase koostöö lepingute 

sõlmimise nimel, hõlbustamaks 

kõnealustes riikides tõendite kogumist 

tingimusel, et kõik osapooled tagavad 

rangete õigusalaste standardite ja 

menetluste, õigusriigi põhimõtte, 

rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste 

järgimise; 

46. märgib, et ELi kodanike või ELis 

elavate kolmandate riikide kodanike poolt 

kolmandates riikides toime pandud 

terroriaktide eest vastutusele võtmine 

eeldab võimalust koguda kolmandates 

riikides tõendeid, järgides samal ajal 

täielikult inimõigusi; nõuab seetõttu, et EL 

teeks tööd kolmandate riikidega õigus- ja 

õiguskaitsealase koostöö lepingute 

sõlmimise nimel, hõlbustamaks 

kõnealustes riikides tõendite kogumist 

tingimusel, et kõik osapooled tagavad 

rangete õigusalaste standardite ja 

menetluste, õigusriigi põhimõtte, 

rahvusvahelise õiguse ja põhiõiguste 

järgimise kohtuliku kontrolli all; tuletab 

seetõttu meelde, et tõendite kogumist, 

ülekuulamist ja muid selliseid 

uurimistoiminguid tuleb läbi viia rangete 

õigusalaste standardite kohaselt ning 

vastavalt ELi õigusaktidele, põhimõtetele 

ja väärtustele ja rahvusvahelistele 

inimõigustealastele standarditele; hoiatab 

sellega seoses, et julma, ebainimliku ja 

alandava kohtlemise, piinamise, 

kohtuvälise üleandmise ja inimröövi 
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kasutamine on rahvusvahelise õigusega 

keelatud ning see ei või toimuda tõendite 

kogumise eesmärgil selliste kuritegude 

puhul, mille ELi kodanikud on toime 

pannud ELi territooriumil või väljaspool 

seda; 

Or. en 
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  49 a. on Euroopas praegu valitsevat 

pagulas- ja rändekriisi silmas pidades 

kindlalt veendunud, et liikmesriigid 

peavad hoiduma sisserändekontrolli 

eesmärgil selliste piirikontrollimeetmete 

kasutamisest, mis on suunatud 

terrorismiga võitlemisele ja terrorismis 

kahtlustatavate piiriülese liikumise 

lõpetamisele; peab äärmiselt 

murettekitavaks mõne ELi liikmesriigi 

valitsuse võetud meetmeid täiendavate 

piirikontrollide kehtestamiseks, et vältida 

pagulaste ja rändajate sisenemist ELi, 

kusjuures on oht, et sellised meetmed on 

meelevaldsed ning põhinevad rassiliste või 

etniliste profiilide koostamisel, mis on 

täielikult vastuolus ELi põhimõtete ja 

väärtustega ning ei ole lisaks kooskõlas 

liikmesriikide rahvusvaheliste 

inimõigustealaste kohustustega; 

Or. en 

 

 


