3.9.2015

A8-0230/15

Muudatusettepanek 15
Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer
fraktsiooni ENF nimel
Raport
Laura Ferrara
Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus (2013–2014)
2014/2254(INI)

A8-0230/2015

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F
Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek

F. arvestades, et ELi aluslepingud on vaja
läbi vaadata, et suurendada demokraatia,
õigusriigi ja põhiõiguste kaitset;

F. arvestades, et ELi aluslepingud on vaja
täielikult kehtetuks tunnistada, et
suurendada riikliku demokraatia ja
õigusriigi kaitset;
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X. arvestades, et ELis valitseb parajasti
tõsine majandus- ja finantskriis, mis koos
teatavate meetmetega, sealhulgas karmid
eelarvekärped, mida mõned liikmesriigid
kriisi ohjamiseks rakendavad, avaldab
negatiivset mõju ELi kodanike
elutingimustele – töötus ja vaesuse määr
suureneb, ebavõrdsus ja ebakindlad
töösuhted süvenevad ning teenuste
kvaliteet ja kättesaadavus väheneb – ja
sellest tingitult kodanike heaolule;

X. arvestades, et EL on põhjustanud tõsise
majandus-, finants- ja rändekriisi, mis
koos teatavate meetmetega, sealhulgas
karmid eelarvekärped, mida mõned
liikmesriigid kriisi ohjamiseks rakendavad,
avaldab negatiivset mõju ELi kodanike
elutingimustele – töötus ja vaesuse määr
suureneb, ebavõrdsus ja ebakindlad
töösuhted süvenevad ning teenuste
kvaliteet ja kättesaadavus väheneb – ja
sellest tingitult kodanike heaolule;
Or. en
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Ab. arvestades, et pärast viimaseid ELi
territooriumil toimunud terrorirünnakuid
võetud teatavad terrorismivastased
poliitikameetmed võivad tõenäoliselt
ohustada põhiõigusi ja -vabadusi ELis;
arvestades, et äärmiselt oluline on tagada
tasakaalu säilimine põhivabaduste ja õiguste kaitse ja turvalisuse suurendamise
vahel; arvestades, et ELil ja selle
liikmesriikidel on kohustus ELi
kodanikke kaitsta, tagades samal ajal
kodanike põhiõiguste ja -vabaduste
austamise julgeolekupoliitika
kujundamisel ja selle elluviimisel;
arvestades, et vajadusest lähtumise ja
proportsionaalsuse põhimõtted peavad
olema selles valdkonnas valdavad, et
rakendatav poliitika ei kahjustaks
kodanikuvabadusi;

Ab. arvestades, et hiljutised islamistlikud
terrorirünnakud Pariisis, Brüsselis,
Londonis ja Kopenhaagenis näitavad, et
rahvusriigid peavad oma kodanikke
kaitsma; peab äärmiselt kahetsusväärseks
asjaolu, et EL takistab rahvusriikidel just
selle ülesande täitmist, luues lõputuid
takistusi põhiõiguste vallas, millest
paistavad Euroopa suveräänsete riikide
seaduskuulekate kodanike asemel kasu
saavat kahjuks ainult ebaseaduslikud
sisserändajad, kurjategijad ja terroristid;

Or. en

AM\1071733ET.doc

ET

PE565.784v01-00
Ühinenud mitmekesisuses

ET

3.9.2015

A8-0230/18

Muudatusettepanek 18
Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer
fraktsiooni ENF nimel
Raport
Laura Ferrara
Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus (2013–2014)
2014/2254(INI)

A8-0230/2015

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus Ac
Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek

Ac. arvestades, et Vahemerel hukkub
ennenägematult tuhandeid inimesi, millest
tulenevalt on ELil suur kohustus võtta
meetmeid, et päästa elusid, lõpetada
inimkaubitsejate tegevus, pakkuda
sisserändajatele õiguspäraseid võimalusi
ning abistada ja kaitsta
varjupaigataotlejaid ja pagulasi;

Ac. arvestades, et Vahemere kaudu
tuuakse ELi ennenägematutel viisidel
sadu tuhandeid ebaseaduslikke
sisserändajaid, millest tulenevalt on
Itaalial, Kreekal, Hispaanial ja Maltal
ülisuur vastutus peatada ebaseaduslike
rändajate ja terroristide voog, lõpetada
inimkaubitsejate tegevus, tagada
ebaseaduslike rändajate kohene
tagasisaatmine nende päritolu- või
transiidiriiki ning abistada
varjupaigataotlejaid ja pagulasi piirkonnas
varjupaiga taotlemisel;
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Ad. tuletab meelde, et 2014. aastal hukkus
või jäi teadmata kadunuks ligikaudu 3500
Euroopa territooriumile jõuda üritanud
rändajat, mistõttu kasvas viimase
kahekümne aasta jooksul hukkunud või
teadmata kadunud isikute arv ligikaudu 30
000ni; arvestades, et rändetee Euroopasse
on Rahvusvahelise
Migratsiooniorganisatsiooni andmetel
muutunud rändajate jaoks kõige
ohtlikumaks rändeteeks maailmas;

Ad. arvestades, et 2014. aastal esitati 625
920 varjupaigataotlust, millega kasvas
viimase seitsme aasta varjupaigataotluste
arv ligikaudu 2 500 000ni1a; arvestades, et
rändetee Austraaliasse on Rahvusvahelise
Migratsiooniorganisatsiooni andmetel
muutunud rändajate jaoks kõige
turvalisemaks rändeteeks maailmas, kus ei
uppunud 2014. ja 2015. aastal ühtegi
rändajat ning kõik paigutati turvaliselt
ümber, ilma Austraaliat ja Austraalia
kodanikke koormamata; toetab kindlalt
Itaalia, Kreeka, Hispaania ja Malta
püüdlusi hakata rakendama Austraalia
mudelit;
__________________
1a

Eurostati 2008.–2014. aasta andmed.
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40. tuletab meelde põhiõiguste harta
artiklit 10, mis kaitseb mõtte-,
südametunnistuse- ja usuvabadust,
sealhulgas vabadust praktiseerida enda
valitud usku ning usku või veendumusi
muuta; on seisukohal, et see hõlmab ka
mitteusklike vabadust; mõistab hukka
igasuguse diskrimineerimise või
sallimatuse ja nõuab nimetatud alusel
toimuva mis tahes diskrimineerimise
keelamist; taunib sellega seoses hiljutisi
diskrimineerimise ning antisemiitliku ja
islamivastase vägivalla juhtumeid; kutsub
liikmesriike ja sealhulgas piirkondlikke
asutusi üles kaitsma kõigi saadaolevate
vahenditega usu- ja veendumusvabadust
ning edendama sallivust ja
kultuuridevahelist dialoogi tulemusliku
poliitikakujundamise kaudu, tõhustades
vajaduse korral diskrimineerimisvastast
poliitikat; tuletab meelde, et vaid ilmalik ja
erapooletu riik suudab ära hoida
diskrimineerimise erinevate usu-, ateistide
või agnostikute kogukondade suhtes,
tagades kõikide religioonide ja
veendumuste võrdse kohtlemise; väljendab
muret pühaduseteotust ja usulist solvamist
käsitlevate seaduste kohaldamise pärast
Euroopa Liidus, millel võib olla
sõnavabadusele tõsine mõju, ning nõuab
tungivalt, et liikmesriigid need tühistaksid;

40. tuletab meelde põhiõiguste harta
artiklit 10, mis kaitseb mõtte-,
südametunnistuse- ja usuvabadust,
sealhulgas vabadust praktiseerida enda
valitud usku ning usku või veendumusi
muuta; on seisukohal, et see hõlmab ka
mitteusklike vabadust; mõistab hukka
igasuguse diskrimineerimise või
sallimatuse ja nõuab nimetatud alusel
toimuva mis tahes diskrimineerimise
keelamist; taunib sellega seoses hiljutisi
diskrimineerimise ning antisemiitliku ja
kristlusevastase vägivalla juhtumeid;
kutsub liikmesriike ja sealhulgas
piirkondlikke asutusi üles kaitsma kõigi
saadaolevate vahenditega usu- ja
veendumusvabadust ning edendama
sallivust ja kultuuridevahelist dialoogi
tulemusliku poliitikakujundamise kaudu,
tõhustades vajaduse korral
diskrimineerimisvastast poliitikat; tuletab
meelde, et vaid ilmalik ja erapooletu riik
suudab ära hoida diskrimineerimise
erinevate usu-, ateistide või agnostikute
kogukondade suhtes, tagades kõikide
religioonide ja veendumuste võrdse
kohtlemise; väljendab muret
pühaduseteotust ja usulist solvamist
käsitlevate seaduste kohaldamise pärast
Euroopa Liidus, millel võib olla
sõnavabadusele tõsine mõju, ning nõuab
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mõistab kindlalt hukka rünnakud
pühapaikadele ning nõuab tungivalt, et
liikmesriigid ei jätaks nende kuritegude
eest karistamata;

tungivalt, et liikmesriigid need tühistaksid;
mõistab kindlalt hukka rünnakud
pühapaikadele ning nõuab tungivalt, et
liikmesriigid ei jätaks nende kuritegude
eest karistamata;
Or. en

AM\1071733ET.doc

ET

PE565.784v01-00
Ühinenud mitmekesisuses

ET

3.9.2015

A8-0230/21

Muudatusettepanek 21
Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer
fraktsiooni ENF nimel
Raport
Laura Ferrara
Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus (2013–2014)
2014/2254(INI)

A8-0230/2015

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 106
Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek

106. mõistab hukka vihkamist õhutavad
avaldused ja vihakuriteod, mis on
ajendatud rassismist, ksenofoobiast,
usulisest sallimatusest või eelarvamusest
isiku puude, seksuaalse sättumuse või
sooidentiteedi suhtes ning mida esineb
ELis iga päev; kutsub liikmesriike üles
kaitsma põhiõigusi ning edendama oma
territooriumil eri kogukondade vahelist
mõistmist, tunnustamist ja sallivust;
kutsub ELi üles käsitama Euroopa
diskrimineerimisvastast ja õigusalast
poliitikat kujundades esmatähtsana
võitlust vihakuritegude vastu; palub
komisjonil ja liikmesriikidel võidelda
jõulisemalt vihakuritegude ning
diskrimineerivate hoiakute ja käitumise
vastu, töötades vihakuritegude,
eelarvamustest tingitud vägivalla ja
diskrimineerimisega võitlemiseks välja
laiaulatusliku strateegia;

106. mõistab hukka asjaolu, et
põliseurooplaste õigus sõnavabadusele on
vähemuste sallimatute ja agressiivsete
vaatekohtade tulemusena ohus ning et
seda süvendavad veel kultuurilise
relativismi pooldajate massid; peab
kahetsusväärseks tõsiasja, et vähemusi
kujutatakse nende keskaegsete
seisukohtade ja tavade kritiseerimise tõttu
ohvritena ning et nende kritiseerijaid
süüdistatakse viha õhutamises, rassismis,
ksenofoobias, islamofoobias, afrofoobias,
romavastasuses, tagantkihutamises ja
muudes nn uuskeelsetes nähtustes,
rikkudes seega nende õigust
sõnavabadusele;
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