
 

AM\1052780ET.doc  PE550.017v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

4.3.2015 A8-0023/9 

Muudatusettepanek  8 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

Raport A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2013. aastal ja ELi poliitika selles 

valdkonnas 

2014/2216(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. rõhutab rahvaste võõrandamatut 
õigust enesemääramisele ilma välise 
sekkumiseta kolmandate riikide poliitika-, 
majandus- ja ühiskonnaellu; hoiatab veel 
kord ELi ja liikmesriike inimõiguste 
küsimusega manipuleerimise eest, kuna 
see õõnestab veelgi nende 
usaldusväärsust; 

Or. fr 
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Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2013. aastal ja ELi poliitika selles 

valdkonnas 

2014/2216(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. tunnistab, et praegune süsteemikriis 
avaldab tugevat sotsiaalset mõju Euroopa 
Liidus ja sellest väljaspool elavatele 
inimestele; märgib, et Euroopa Liidu ja 
teiste rahvusvaheliste institutsioonide, nt 
IMFi poolt vastu võetud erinevad 
säästupaketid on toonud kaasa 
kodanikuvabaduste, sotsiaalsete ja 
demokraatlike õiguste halvenemise ning 
elutingimuste, eelkõige kõige 
haavatavamate ja nõrgemate inimeste 
elutingimuste märkimisväärse 
halvenemise; 

Or. fr 
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Punkt 106 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

106. kutsub komisjoni ja Euroopa 
välisteenistust üles tegema jõulisi algatusi, 

et parandada õiguskaitse kättesaadavust 

inimõiguste rikkumiste ohvrite jaoks, kelle 

puhul rikkumine on seotud EList 

väljaspool toimuva äritegevusega; rõhutab 
ka vajadust võtta tarvitusele tõhusad 

õiguskaitsevahendid nende ettevõtjate 

vastu, kes on süüdi inimõiguste 

rikkumistes, ning võimaldada hüvitust 

selliste rikkumiste tõttu kannatanutele; 

106. kutsub komisjoni ja Euroopa 
välisteenistust üles tegema jõulisi algatusi, 

et parandada õiguskaitse kättesaadavust 

inimõiguste rikkumiste ohvrite jaoks, kelle 

puhul on rikkumine seotud EList 
väljaspool toimuva äritegevusega, 
täpsemalt keskkonnakaitse, maade 
võõrandamise ja loodusvarade 
kaevandamisega; rõhutab ka vajadust võtta 
tarvitusele tõhusad õiguskaitsevahendid 

nende ettevõtjate vastu, kes on süüdi 

inimõiguste rikkumistes, ning võimaldada 

hüvitust selliste rikkumiste tõttu 

kannatanutele; kutsub Euroopa Komisjoni 
üles võtma meetmeid Euroopa ettevõtete 
vastu, kes ei maksa piisavalt hüvitisi kas 
otseselt või kaudselt nende vastutuse alas 
toimunud õnnetuste ohvritele; 

Or. fr 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

117. väljendab muret seire-, järelevalve, 
tsenseerimis- ja filtreerimistehnoloogia 

kasvu ja leviku pärast, mis kujutab endast 

kasvavat ohtu inimõiguslastele ja 

demokraatia eest seisjatele autokraatlikes 

riikides ning tekitab muret seoses õigusega 

eraelule demokraatlikes riikides, isegi kui 

seda kasutatakse niisuguste seaduspäraste 

eesmärkide ettekäändel nagu 

terrorismivastane võitlus, riigi julgeolek 

või õiguskaitse; 

117. väljendab muret seire-, järelevalve, 
tsenseerimis- ja filtreerimistehnoloogia 

kasvu ja leviku pärast, mis kujutab endast 

kasvavat ohtu inimõiguslastele ja 

demokraatia eest seisjatele autokraatlikes 

riikides ning tekitab muret seoses õigusega 

eraelule demokraatlikes riikides, isegi kui 

seda kasutatakse niisuguste seaduspäraste 

eesmärkide ettekäändel nagu 

terrorismivastane võitlus, riigi julgeolek 

või õiguskaitse; märgib, et vastav poliitika 
põhjustab inimõiguste kaitsjate, 
ajakirjanike ja üldisemalt 
kodanikuühiskonna liikmete kasvavat 
tagakiusamist elanikkonna järjest 
üldisema jälgimise teel, ilma et sellise 
poliitika tõhusus oleks tõendatud; peab 
kahetsusväärseks, et Euroopa Liidu 
broneeringuinfot hõlmavate lepingute 
eelnõud kolmandate riikidega ei vasta 
isikuandmete kaitset käsitlevatele 
ühenduse sätetele; 

Or. fr 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 117 a. on seisukohal, et Luure 
Keskagentuuri programmiga seoses 
ilmnenud karistamatus on võimaldanud 
põhiõiguste jätkuvat rikkumist ELi ja 
USA terrorismivastase võitluse poliitikas, 
nagu on paljastanud ka USA riikliku 
julgeolekuameti jälgimisprogrammi 
massiline luuretegevus; nõuab USAga 
peetavate Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse ning kõikide 
terrorismivastase võitluse valdkonna 
koostöölepingute läbirääkimiste kohest 
peatamist seniks, kuni ei ole tagatud 
Euroopa kodanike õiguste austamine; 

Or. fr 
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Punkt 135 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 135 a. on seisukohal, et naiste vastu 
suunatud vägivald väljendub ka 
psühholoogilisel kujul ühiskonnas 
domineerimissuhte olemasolu ja naisi 
alandavate kujundite levitamise kaudu; 
toonitab, et komisjoni ja liikmesriikide 
roll nii Euroopa Liidus kui ka sellest 
väljaspool peab keskenduma võitlusele 
naistevastase vägivalla vastu kõigis selle 
vormides, olgu see füüsiline, 
psühholoogiline, sotsiaalne või 
majanduslik vägivald, ja ka poistele ja 
tüdrukutele sooliselt mitteeristava 
hariduse andmisele juba varases eas ning 
võitlusele sooliste stereotüüpide vastu; 

Or. fr 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 183 a. mõistab teravalt hukka Euroopa 
Liidu, selle liikmesriikide ja nende 
partnerriikide suutmatuse tagada 
varjupaigaõigus ja merepääste; taunib 
tagasivõtulepinguid eriti selle poolest, et 
need on eeltingimuseks ka teiste lepingute 
sõlmimisele, sealhulgas 
arengukokkulepetele kolmandate 
riikidega; on seisukohal, et nende riikide 
rändepoliitika osutab eelarvamustele 
lõunapoolsete riikide elanike suhtes; 
nõuab viisavabaduse poliitikat 
lõunapoolsetest riikidest, eriti 
demokraatiale üleminevatest riikidest, 
näiteks Tuneesiast pärit elanikele ja 
ümberasustamise poliitika elluviimist 
kõigis liikmesriikides; 

Or. fr 
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Punkt 193 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 193 a. kutsub liitu ja selle liikmesriike 
üles seadma aastatuhande 
arengueesmärgid esikohale nii oma 
sisepoliitikas kui ka suhetes kolmandate 
riikidega; rõhutab, et nimetatud 
eesmärke, eelkõige vaesuse kaotamist, 
haridusele juurdepääsu võimaldamist 
kõigile ja soolist võrdõiguslikkust, on 
võimalik saavutada üksnes kõigile 
kättesaadavate avalike teenuste loomise ja 
tugevdamise teel; 

Or. fr 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

183. väljendab sügavat muret Vahemerel 
aset leidvate surmajuhtumite suure arvu 

pärast, mis Rahvusvaheline 

Migratsiooniorganisatsiooni aruande „Fatal 

Journeys” kohaselt ulatus 2013. aastal 

kolme tuhandeni, mis teeb Vahemerest 

ebaseadusliku rände seisukohast suurima 

hukkunute arvuga piirkonna maailmas; on 

väga mures teadete pärast ELi suunas teel 

olnud rändajate ja varjupaigataotlejate 

inimõiguste rikkumise kohta; nõuab, et liit 
ja selle liikmesriigid teeksid nende 
küsimuste lahendamiseks koostööd ÜRO, 
piirkondlike mehhanismide, valitsuste ja 
valitsusväliste organisatsioonidega; 
toonitab, et on hädavajalik töötada liidu 
tasandil välja tugevam ja integreeritum 
poliitika, mis põhineks rohkem liidu 
tasandi solidaarsuse põhimõttel, et 
tegeleda rändajate, pagulaste ja 
varjupaigataotlejatega seotud 
kiireloomuliste probleemidega viisil, mis 
on kooskõlas rahvusvaheliste 
inimõigusalaste õigusaktidega ja põhilise 
inimväärikusega, ning nõuab, et EL 
kehtestaks ELi ühtse varjupaigasüsteemi 
ja tagaks kogu liidus ühised ja tõhusad 
vastuvõtumenetluse standardid, et kaitsta 
saatjata alaealisi ja isikuid, kes on kõige 
kaitsetumaid; palub komisjoni 
asepresidendil ja liidu välisasjade ja 

183. väljendab sügavat muret Vahemerel 
aset leidvate surmajuhtumite suure arvu 

pärast, mis Rahvusvaheline 

Migratsiooniorganisatsiooni aruande „Fatal 

Journeys” kohaselt ulatus 2013. aastal 

kolme tuhandeni, mis teeb Vahemerest 

ebaseadusliku rände seisukohast suurima 

hukkunute arvuga piirkonna maailmas; on 

väga mures teadete pärast ELi suunas teel 

olnud rändajate ja varjupaigataotlejate 

inimõiguste rikkumise kohta; palub liidul 
ja liikmesriikidel võtta viimaks vajalikud 
meetmed selleks, et aidata merehätta 
sattunud rändajaid ja lõpetada massiline 
hukkumine; tuletab liidule ja selle 
liikmesriikidele meelde nende 
rahvusvahelisi kohustusi mereotsingute ja 
-pääste valdkonnas; rõhutab sellega seoses 
vajadust järgida tagasi- ja väljasaatmise 

lubamatuse põhimõtet Euroopa ja 

rahvusvahelistes vetes, nagu kinnitas 

Euroopa Inimõiguste Kohus; tuletab 
meelde komisjoni kohustust võtta vastu 
üldine üleeuroopaline lähenemine 
migratsioonile ning teha ettepanekuid 
kindlate ja seaduslike vahendite 
väljatöötamiseks Euroopas kaitse 
saamiseks; rõhutab, et oluline on võtta 
kiiremas korras kasutusele 
humanitaarviisad ning töötada välja uued 
seadusliku rände viisid, et inimesed ei 
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julgeolekupoliitika kõrgel esindajal, rände 
ja siseküsimuste volinikul ning Euroopa 
välisteenistusel tugevdada tõelist 
koostöövaimu ja võrdset koormuse 
jagamist liikmesriikide vahel, sealhulgas 
pagulaste vastuvõtmises ja 
ümberasustamises ning otsingu- ja 
päästeteenistuste toetamises, et aidata 
rändajaid, kes on teel ELi ranniku poole 
sattunud merehätta; tuletab sellega seoses 
meelde vajadust järgida tagasi- ja 
väljasaatmise lubamatuse põhimõtet 

Euroopa ja rahvusvahelistes vetes, nagu 

kinnitas Euroopa Inimõiguste Kohus; 
tuletab meelde komisjoni kohustust töötada 

välja nõuetekohased legaalse rände 
kanalid; kutsub seetõttu liikmesriike üles 
täies mahus rakendama hiljuti vastu võetud 

ELi ühist varjupaigapaketti ja rännet 

käsitlevaid ühiseid õigusakte; kutsub 
liikmesriike üles osalema 

ümberasustamisprogrammides ja 
tõhustama piirkondlike 
kaitseprogrammide väljatöötamist kõige 
rohkem mõjutatud piirkondades; rõhutab 
vajadust võidelda ebaseadusliku rände 
algpõhjustega; ergutab Euroopa 
välisteenistust ja liikmesriike pöörama 
teravdatud tähelepanu riikidele, kust 
inimkaubandus ja inimeste ebaseaduslik 
üle piiri toimetamine alguse saab, ning 
samuti läbisõiduriikidele ja sihtriikidele; 
kutsub komisjoni asepresidenti ja liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat üles veelgi tugevdama liidu 
välismõõdet, tehes koostööd päritolu- ja 
transiidiriikidega, kaasa arvatud ELi 
partnerriikidega eelkõige Vahemere 
piirkonnas, tõstatades süstemaatiliselt 
neid küsimusi asjaomaste riikidega 
peetavas poliitilises dialoogis ja avalikes 
avaldustes, ning viies koostöö nende 
riikidega kõrgeimale tasemele, et teha 
lõpp ebaseadusliku rände võrgustikele 
ning võidelda inimkaubandusest ja 
inimeste ebaseaduslikust üle piiri 
toimetamisest tulu saavate ebaseaduslike 

peaks enam oma eluga riskima teel 
Euroopasse; toonitab, et on hädavajalik 
töötada liidu ja liikmesriikide tasandil 
välja ühtsem poliitika; kutsub seetõttu 
liikmesriike üles täies mahus rakendama 

hiljuti vastu võetud ELi ühist 

varjupaigapaketti ja rännet käsitlevaid 

ühiseid õigusakte; palub komisjonil 
kutsuda liikmesriike üles osalema 
aktiivsemalt 
ümberasustamisprogrammides; on kindlalt 
vastu sellele, et võitlust inimkaubanduse 
ja inimeste ebaseadusliku üle piiri 
toimetamise vastu kasutavad liit, 
liikmesriigid ja kolmandad riigid 
vahetuskaubana; tuletab meelde, et 
koostöö ei tohi kahjustada meeste, naiste 
ja laste õigust otsida liidus kaitset ning 
suurendada rändajate ja 
varjupaigataotlejate põhiõiguste 
rikkumisi; väljendab sellega seoses tõsist 
muret koostöö tugevdamise pärast 
kolmandate riikidega, eelkõige Aafrika 
Sarve piirkonna riikidega Hartumi 
protsessi raames; 



 

AM\1052780ET.doc  PE550.017v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

maffiaorganisatsioonide vastu; 

Or. fr 


