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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

165. tunneb heameelt selle üle, et 2013. 

aasta oktoobris tühistati Moldova seadus, 

milles keelati muude kui abielu või 

perekonnaga seotud suhete 

propageerimine, ning kutsub Leedut ja 

Venemaad üles järgima Moldova eeskuju; 

peab kahetsusväärseks Horvaatias 2013. 

aasta detsembris toimunud 

rahvahääletust, mis kiitis heaks 

samasooliste abielude põhiseadusliku 

keelu; rõhutab, et selline referendum 

toimub Slovakkias 2015. aasta veebruaris; 

peab kahetsusväärseks, et endise 

Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 

parlamendis arutatakse praegu 

samasooliste abielu põhiseaduslikult 

keelustavat seaduseelnõu; toonitab, et 

sellised suundumused soodustavad 

homofoobia ja diskrimineerimise 

õhkkonda; rõhutab, et on tungiv vajadus 

parandada LGBTI-inimeste põhiõiguste 

ja -vabaduste kaitset, sealhulgas 

vihakuritegusid käsitlevate ja 

diskrimineerimisvastaste õigusaktidega, 

ning palub, et riikide ametiasutused 

mõistaksid hukka seksuaalsest 

sättumusest, soolisest identiteedist või 

soolisest eneseväljendusest tingitud viha 

ja vägivalla; on arvamusel, et LGBTI-

inimeste põhiõigused on tõenäolisemalt 

kaitstud, kui neil on juurdepääs sellistele 

165. tunneb heameelt selle üle, et 2013. 

aasta oktoobris tühistati Moldova seadus, 

milles keelati muude kui abielu või 

perekonnaga seotud suhete 

propageerimine, ning kutsub piirkonna 

teisi riike üles järgima Moldova eeskuju;  
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186. nõuab, et EL tagaks, et 

läbirääkimised, mida peetakse ELi-väliste 

riikidega kõikide rände küsimustes 

tehtavate koostöö- ja tagasivõtulepingute 

üle, ning nende lepingute rakendamine 

toimuks vastavalt rahvusvahelistele 

inimõigustele, pagulaste õigusele ja 

rahvusvahelisele mereõigusele ning palub, 

et enne nende lepingute vastuvõtmist 

konsulteeritakse parlamendiga; nõuab, et 

selliste lepingute üle läbirääkimisel 

tagataks suurem läbipaistvus ja 

integreeritaks seiremehhanisme, et hinnata 

ELi-väliste riikidega rände küsimuses 

tehtava koostöö ning piirikontrolli 

meetmete, sealhulgas Frontexi ja Eurosuri, 

mõju inimõigustele; rõhutab, et 

inimõigused tuleb peavoolustada Frontexi 

kõigis toimingutes ja neid tuleb jälgida; 

186. nõuab, et EL tagaks, et 

läbirääkimised, mida peetakse ELi-väliste 

riikidega kõikide rände küsimustes 

tehtavate koostöö- ja tagasivõtulepingute 

üle, ning nende lepingute rakendamine 

toimuks vastavalt rahvusvahelistele 

inimõigustele, pagulaste õigusele ja 

rahvusvahelisele mereõigusele ning palub, 

et enne nende lepingute vastuvõtmist 

konsulteeritakse parlamendiga; nõuab, et 

selliste lepingute üle läbirääkimisel 

tagataks suurem läbipaistvus ja 

integreeritaks seiremehhanisme, et hinnata 

ELi-väliste riikidega rände küsimuses 

tehtava koostöö ning piirikontrolli 

meetmete, sealhulgas Frontexi ja Eurosuri, 

mõju inimõigustele; rõhutab, et 

inimõigused peavad olema rände- ja 

varjupaigaküsimustes kesksel kohal; 

nõuab seetõttu, et Frontexi põhiõiguste 

ametnikke ja EASO koolituseksperte 

rahastataks piisavalt, et nad saaksid viia 

läbi hindamisi ja teostada järelevalvet 

ning tutvustada parimaid tavasid;  

Or. en 
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187. kutsub komisjoni üles korraldama 

ELis ja ELi-välistes riikides oma rände ja 

piirikontrolli programmide sõltumatu 

hindamise, et pakkuda välja täiustatud 

meetmeid inimõiguste rikkumiste 

ärahoidmiseks; 

187. kutsub komisjoni üles korraldama 

ELis ja ELi-välistes riikides oma rände ja 

piirikontrolli programmide pideva 

hindamise, et pakkuda välja täiustatud 

meetmeid inimõiguste rikkumiste 

ärahoidmiseks ja vahetada parimaid 

tavasid; 

Or. en 
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190. mõistab hukka ebaseadusliku rände 

sageneva kriminaalkorras karistamise 

ELis asjaomaste isikute inimõiguste arvel; 

nõuab tungivalt, et viivitamata 

kehtestataks vajalikud inimõiguste tagatis-, 

vastutus- ja jõustamismehhanismid; 

190. mõistab hukka julmad 

inimkaubitsejad, kes lõikavad kasu 

pagulaste kannatustest; nõuab varjupaiga 

saamise seaduslike viiside parandamist ja 

tugevamaid meetmeid barbaarsete 

inimkaubitsejate ja organiseeritud 

kurjategijate vastu; nõuab tungivalt, et 

viivitamata tagataks vajalikud inimõiguste 

tagatis-, vastutus- ja 

jõustamismehhanismid; 

Or. en 

 

 


