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5.12.2018 A8-0374/7 

Tarkistus  7 

Eva Joly 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset 

(2018/2044(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan R a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 R a. ottaa huomioon, että 

äärioikeistolaisten väkivaltaisten 

ääriliikkeiden sekä uusfasistisen ja 

uusnatsien väkivallan uhka kasvaa 

jäsenvaltioissa ja se kohdistuu poliittisiin 

vastustajiin, pakolaisiin ja 

maahanmuuttajiin, etnisiin ja 

uskonnollisiin vähemmistöihin, hlbtiq-

ihmisiin, ihmisoikeuksien puolustajiin, 

aktivisteihin ja lainvalvontaviranomaisten 

henkilöstöön; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/8 

Tarkistus  8 

Eva Joly 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset 

(2018/2044(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan EK a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 EK a. ottaa huomioon, että 

maailmanlaajuiseen terrorismin uhkaan 

on kansainvälisellä tasolla toisinaan 

vastattu käyttäen kyseenalaisia 

sotilaallisia toimia sekä ilman 

oikeudenkäyntiä tapahtuvia teloituksia ja 

luovutusohjelmia, jotka ovat entisestään 

lisänneet unionin naapurialueiden 

epävakautta; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/9 

Tarkistus  9 

Eva Joly 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset 

(2018/2044(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan FC a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 FC a. katsoo, että terrorismin uhan 

luonne ja taso edellyttävät hyvin 

kohdennettua ja tarkoituksenmukaista 

terrorismin torjuntaa koskevaa 

politiikkaa; toteaa, että sellaisen 

toteuttaminen edellyttää kohdistettua ja 

tehokasta toimintaa, johon ei liity 

poliittista puolueellisuutta; toteaa 

kuitenkin, että on näyttöä siitä, että 

jäsenvaltioiden vuodesta 2014 alkaen 

hyväksymillä terrorismin torjuntaa 

koskevilla politiikoilla on ollut suhteeton 

vaikutus oikeusvaltioperiaatteeseen, 

perusvapauksiin, poliittisten 

toisinajattelijoiden sääntöjenmukaisiin 

ryhmiin ja näkemyksiin vähemmistöistä; 

toteaa, että terrorismin torjuntaa 

koskevan politiikan väärinkäyttö ja 

hyväksikäyttö saattavat lisätä 

epäoikeudenmukaisuuden tunnetta ja 

viranomaisiin kohdistuvaa vastustusta ja 

osoittautua viime kädessä haitallisiksi 

terrorismin torjunnassa; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/10 

Tarkistus  10 

Eva Joly 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset 

(2018/2044(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

108 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 108 a. torjuu massavalvontaan johtavat 

toimintalinjat ja pitää niitä tehottomina, 

kalliina ja perusoikeuksien vastaisina; 

kehottaa siksi lisäämään teknologisten 

resurssien sijaan henkilöresursseja ja 

kohdennettua valvontaa, sillä se edellyttää 

vakavia perusteita epäilylle, ja kehottaa 

tarjoamaan kerätyn tiedustelutiedon 

käsittelyä, analysointia ja siihen 

reagoimista varten enemmän 

henkilöstövalmiuksia; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/11 

Tarkistus  11 

Eva Joly 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset 

(2018/2044(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

223 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 223 a. pitää valitettavana, että on yhä 

enemmän tapauksia, joissa terrorismin 

torjuntaa koskevia toimia on käytetty 

sellaisia henkilöitä vastaan, joilla on 

hyvin vähän tai ei lainkaan yhteyksiä 

terrorismiin; pyytää jäsenvaltioita 

pidättäytymään terrorismin torjuntaa 

koskevan politiikan käyttämisestä muihin 

tarkoituksiin; kehottaa parantamaan 

lainvalvontaviranomaisten koulutusta 

ihmisoikeuksien alalla ja huolehtimaan 

väärinkäytösten paljastajien tehokkaasta 

suojelusta; 

Or. en 

 

 


