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Muudatusettepanek  7 

Eva Joly 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekud ja soovitused 

(2018/2044(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus R a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 R a. arvestades, et liikmesriigid 

seisavad silmitsi üha kasvava 

paremäärmusliku vägivaldse ekstremismi 

ohuga ning neofašistliku ja neonatsliku 

vägivallaga, mis on suunatud poliitiliste 

vastaste, pagulaste ja sisserändajate, 

etnilistesse ja usuvähemustesse kuuluvate 

inimeste, LGBTQI-inimeste, inimõiguste 

kaitsjate, aktivistide ja õiguskaitseasutuste 

liikmete vastu; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  8 

Eva Joly 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekud ja soovitused 

(2018/2044(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus EK a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 EK a. arvestades, et ülemaailmse 

terrorismiohuga on rahvusvahelisel 

tasandil püütud kohati võidelda küsitava 

sõjalise tegevuse ning kohtuväliste 

hukkamiste ja üleviimisprogrammide 

kaudu, mis on ELi naaberpiirkondi veelgi 

destabiliseerinud; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  9 

Eva Joly 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekud ja soovitused 

(2018/2044(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus FC a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 FC a. arvestades, et terrorismiohu 

olemus ja tase nõuavad sihipärast ja 

eesmärgikohast terrorismivastase võitluse 

poliitikat; arvestades, et selle 

rakendamine eeldab sihipäraseid ja 

tõhusaid meetmeid, mis on vabad 

poliitilisest kallutatusest; arvestades, et 

tõendid näitavad siiski, et alates 2014. 

aastast liikmesriikides vastu võetud 

terrorismivastase võitluse poliitikal on 

olnud ebaproportsionaalne mõju 

õigusriigi põhimõttele, põhivabadustele, 

seadust järgivatele teisitimõtlejate 

rühmadele ja vähemuste kuvandile; 

arvestades, et terrorismivastase võitluse 

poliitika väärkasutamine ja 

kuritarvitamine võivad suurendada 

ebaõigluse tunnet ja ametivõimude 

trotsimist ning kokkuvõttes on 

terrorismiga võitlemisel vastupidise 

mõjuga; 

Or. en 
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fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekud ja soovitused 

(2018/2044(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 108 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 108 a. on vastu massilisel jälgimisel 

põhinevale poliitikale, mis on ebatõhus, 

kulukas ja rikub põhiõigusi; nõuab 

seetõttu pigem inimressursside 

tõhustamist kui tehnoloogilisi vahendeid 

ja sihipärast jälgimist, mis eeldab tõsist 

põhjust kahtlustamiseks, koos suuremate 

inimressursside suutlikkusega, et 

töödelda, käsitleda ja analüüsida kogutud 

luureandmeid ning neile reageerida; 

Or. en 
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Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 
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(2018/2044(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 223 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 223 a. peab kahetsusväärseks selliste 

juhtumite arvu suurenemist, kus 

terrorismivastaseid meetmeid kasutatakse 

inimeste vastu, kellel on terrorismiga väga 

vähe sidemeid või need puuduvad 

täielikult; palub liikmesriikidel hoiduda 

terrorismivastaste poliitikameetmete 

kasutamisest muudel eesmärkidel; nõuab 

õiguskaitseametnike paremat väljaõpet 

inimõiguste ja rikkumisest teatajate 

tõhusa kaitse valdkonnas; 

Or. en 

 

 


