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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 

183. väljendab sügavat muret Vahemerel 
aset leidvate surmajuhtumite suure arvu 
pärast, mis Rahvusvahelise 
Migratsiooniorganisatsiooni aruande „Fatal 
Journeys” kohaselt ulatus 2013. aastal 
kolme tuhandeni, mis teeb Vahemerest 
ebaseadusliku rände seisukohast suurima 
hukkunute arvuga piirkonna maailmas; on 
väga mures ELi suunas teel olnud rändajate 
ja varjupaigataotlejate inimõiguste 
rikkumise pärast; nõuab, et liit ja selle 
liikmesriigid võtaksid viimaks ometi 
vajalikke meetmed selleks, et aidata 
merehätta sattunud rändajaid ja lõpetada 
verevalamine; tuletab liidule ja selle 
liikmesriikidele meelde nende 
rahvusvahelisi kohustusi mereotsingute ja 
-pääste valdkonnas; rõhutab sellega 
seoses, et tuleb järgida tagasi- ja 
väljasaatmise lubamatuse põhimõtet 
Euroopa ja rahvusvahelistes vetes, nagu 
kinnitas Euroopa Inimõiguste Kohus; 
tuletab meelde, et komisjon on võtnud 
endale kohustuse võtta rändeküsimustes 
vastu tõeliselt ühtne üleeuroopaline 
lähenemisviis ning esitada ettepanekud 
kindlate ja seaduslike vahendite välja 
töötamiseks Euroopas kaitse saamiseks; 
rõhutab, et oluline on võtta kiiremas 
korras kasutusele humanitaarviisad ning 
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asepresidendil ja liidu välisasjade ja 
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 

töötada välja uued seadusliku rände viisid, 
et inimesed ei peaks enam oma eluga 
riskima teel Euroopasse; toonitab, et on 
hädavajalik töötada liidu ja liikmesriikide 
tasandil välja suuremale solidaarsusele 
tuginev 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 katsetele kasutada võitlust 
inimkaubanduse ja inimeste 
ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastu 
kauplemisvahendina liidu, liikmesriikide 
ja kolmandate riikide vahelistes suhetes; 
tuletab meelde, et selline koostöö ei tohi 
kahjustada meeste, naiste ja laste õigust 
otsida liidus kaitset ega suurendada 
rändajate ja varjupaigataotlejate 
põhiõiguste rikkumisi; väljendab sellega 
seoses tõsist muret koostöö tugevdamise 
üle kolmandate riikidega, eelkõige 
Aafrika Sarve piirkonna riikidega 
Hartumi protsessi raames;
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maffiaorganisatsioonide vastu;
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