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Arnaud Danjean, Manfred Weber 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekud ja soovitused 

(2018/2044(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus M a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  M a. arvestades, et parlamendis oleks 

vaja luua sisejulgeoleku ja terrorismi eest 

vastutav alaline komisjon, et parlament 

saaks pühendada piisavalt tähelepanu ja 

teha vajalikke jõupingutusi, et 

terrorismiga seotud probleemide 

lahendamisele tõhusalt kaasa aidata ja 

neile reageerida; arvestades, et sellise 

alalise komisjoni loomine näitaks, et 

parlament on kaasatud ning mõistab 

sisejulgeoleku, rahvusvahelise 

organiseeritud kuritegevuse ja 

terrorismiga seotud küsimuste tähtsust, 

mis on liidu kodanike murede seas 

esikohal; arvestades, et see näitaks ka 

küsimuse tähtsust parlamendi jaoks ja 

oleks kooskõlas teiste ELi institutsioonide 

ja organite institutsioonilise 

ülesehitusega, näiteks julgeolekuliidu 

rakkerühma loomine, julgeolekuliidu 

voliniku ametissenimetamine Euroopa 

Komisjonis, Europoli Euroopa 

terrorismivastase võitluse keskuse 

loomine ning nõukogu terrorismi 

töörühma moodustamine;  

Or. en 
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Raport A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Terrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekud ja soovitused 

(2018/2044(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  5 a. nõuab, et Euroopa Parlamendis 

moodustataks alaline komisjon, mis 

vastutab sisejulgeoleku ja terrorismiga 

seotud küsimuste eest;  

Or. en 
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Terrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekud ja soovitused 

(2018/2044(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  14 a. palub komisjonil esitada õigusakti 

ettepanek, mis välistaks süüdimõistetud 

terroristidele ja isikutele, kelle puhul 

selged tõendid näitavad, et nad kujutavad 

endast tõsist ohtu avalikule julgeolekule, 

kus tahes Euroopa Liidus varjupaiga või 

muus vormis rahvusvahelise kaitse 

andmise;  

Or. en 
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Terrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekud ja soovitused 

(2018/2044(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 42 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

42. rõhutab, et liikmesriigid peavad 

tagama, et kõik haridusasutused annaksid 

haridust kooskõlas Euroopa inimõiguste 

konventsiooniga, kontrollides selleks 

õppekavasid, tehes korrapäraseid kontrolle 

ning rakendades mittevastavuse korral 

sanktsioone; 

42. rõhutab, et liikmesriigid peavad 

tagama, et kõik haridusasutused annaksid 

haridust kooskõlas Euroopa inimõiguste 

konventsiooniga, kontrollides selleks 

õppekavasid, tehes korrapäraseid kontrolle 

ning rakendades mittevastavuse korral 

sanktsioone, ning et usufanaatikud ei tohi 

koolidesse pääseda; 

Or. en 
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(2018/2044(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 81 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  81 a. kutsub komisjoni üles hindama 

ettepanekut laiendada riiki sisenemise ja 

riigist lahkumise süsteemi kohaldamisala 

nii, et see hõlmaks kõiki kolmandate 

riikide kodanikke ja Euroopa kodanikke, 

nii et iga Euroopa territooriumilt 

lahkumine või sinna sisenemine 

registreeritaks;  

Or. en 
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(2018/2044(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 132 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

132. ergutab komisjoni jätkama 

kolmandate riikidega läbirääkimisi 

tagasisaatmise ja tagasivõtmise üle;  

132. ergutab komisjoni jätkama 

kolmandate riikidega läbirääkimisi 

tagasisaatmise ja tagasivõtmise üle ja 

hindama, kas tagasisaatmisdirektiiv 

(direktiiv 2008/115/EÜ) tagab piisava 

õigusraamistiku vägivaldsete äärmuslaste 

tagasisaatmiseks, kes riikide seadusi 

terroristlikel eesmärkidel ära kasutavad ja 

ilmselgelt avalikku julgeolekut ohustavad; 

Or. en 
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(2018/2044(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 134 a (uus) (pärast alapealkirja) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  134 a. kutsub komisjoni üles kiiresti 

tagama, et Euroopa Piiri- ja 

Rannikuvalve Ameti alaline koosseis 

suureneks umbes 10 000 piirivalvurini1;  

____________ 

1 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-

3621_et.htm  

Or. en 
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(2018/2044(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 218 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

218. palub komisjonil kaaluda 

rahastusskeemi loomist ohvritele hüvitise 

maksmiseks ulatuslike terrorirünnakute 

korral, et liikmesriike vajaduse korral ja 

piiriüleste juhtumite puhul toetada; 

218. palub komisjonil muuta Euroopa 

Liidu Solidaarsusfondi käsitlevaid sätteid, 

lisades neisse suuremahuliste 
terrorirünnakute ohvritele mõeldud 

hüvitised, et liikmesriike vajaduse korral ja 

piiriülestel juhtumitel toetada; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 224 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  224 a. palub liikmesriikidel teha kõigi 

olemasolevate õiguslike vahenditega 

kindlalt lõpp mis tahes religioossele või 

poliitilisele tegevusele, mis piirab 

põhiõigusi, viib rõhumiseni, õhutab 

seksuaalset vägivalda ja muid raskeid 

vägivaldseid kuritegusid või edendab 

äärmuslust, kuna selline tegevus ei kuulu 

usu- ja arvamusvabaduse raamesse; 

ootab, et liikmesriigid võtaksid vastu 

üheselt mõistetavad õigusraamistikud, mis 

välistaksid selle, et kohtunikud võtavad 

raskeid vägivallategusid ja isegi piinamist 

või mõrvu käsitledes kergendava 

asjaoluna arvesse kultuurilisi erinevusi;  

Or. en 

 

 


