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6.4.2016 A8-0066/9 

Tarkistus  9 

Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen 

2015/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

39 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 39 a. huomauttaa, että nykyisessä 

järjestelmässä kansainvälistä suojelua 

saava henkilö on "loukussa" siinä 

jäsenvaltiossa, jossa hänelle on myönnetty 

turvapaikka, vaikka hänelle voisi olla 

tarjolla työtä tai mahdollisuus opiskella 

jossakin toisessa jäsenvaltiossa; kehottaa 

siksi kaikkia jäsenvaltioita tunnustamaan 

vastavuoroisesti myönteiset 

turvapaikkapäätökset ja antamaan 

kaikille kansainvälistä suojelua saaville 

henkilöille oikeuden liikkua vapaasti 

unionissa vuoden ajan heidän 

suojeluasemansa myöntämisen jälkeen 

samojen ehtojen ja rajoitusten mukaisesti 

kuin unionin kansalaisille; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/10 

Tarkistus  10 

Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen 

2015/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

39 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 39 b. kehottaa muuttamaan pitkään 

oleskelleiden kolmansien maiden 

kansalaisten asemasta annettua 

direktiiviä 2003/109/EY edellä olevan 

mukaisesti lyhentämällä viidestä vuodesta 

yhteen vuoteen sitä ajanjaksoa, joka 

kansainvälistä suojelua saavan henkilön 

on vietettävä tämän suojeluaseman 

myöntäneessä jäsenvaltiossa ennen kuin 

hän saa oikeuden vapaaseen 

liikkuvuuteen; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/11 

Tarkistus  11 

Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen 

2015/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

48 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 48 a. korostaa tarvetta mahdollistaa 

kiireellisesti perheiden yhdistäminen ja 

kehottaa komissiota varmistamaan, että 

kaikki kansallisen lainsäädännön 

muutokset vastaavat täysin oikeudesta 

perheenyhdistämiseen annettua 

direktiiviä 2003/86/EY ja oikeutta perhe-

elämään Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan 

mukaisesti; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/12 

Tarkistus  12 

Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen 

2015/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

58 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 58 a. panee merkille, että sellaisia 

palauttamismenettelyssä olevia laittomia 

muuttajia, joita ei eri syistä voida 

palauttaa, on huolestuttavan paljon, 

minkä johdosta he joutuvat epäselvään 

tilanteeseen; kehottaa jäsenvaltioita 

laillistamaan tällaisten henkilöiden, joita 

ei voida palauttaa, tilanteen; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/13 

Tarkistus  13 

Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen 

2015/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

64 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 64 a. panee huolestuneena merkille EU:n 

yhteisen turvallisten alkuperämaiden 

luettelon mahdolliset vaikutukset 

nopeutettujen menettelyjen käyttöön ja 

näiden menettelyjen vaikutuksen 

asianomaisten henkilöiden oikeuksiin; 

panee huolestuneena merkille komission 

ehdottaman luettelon poliittisen luonteen, 

palauttaa mieliin, että kaikki Länsi-

Balkanin maat eivät ole turvallisia 

vähemmistöryhmille, ja esittää vakavan 

huolensa Turkin sisällyttämisestä 

luetteloon; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/14 

Tarkistus  14 

Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen 

2015/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

90 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 90 a. pitää valitettavana laajaa 

harkintavaltaa, joka jäsenvaltioille on 

jätetty liikenteenharjoittajille 

määrättävistä seuraamuksista annetun 

direktiivin (neuvoston direktiivi 

2001/51/EY) 4 artiklassa sen velvoitteen 

suhteen, joka koskee sakkorangaistuksen 

määräämistä liikenteenharjoittajille 

tapauksissa, joissa henkilö hakee 

kansainvälistä suojelua; kehottaa 

jäsenvaltioita soveltamaan direktiivin 

4 artiklan 2 kohtaa tiukemmin ja 

luopumaan järjestelmällisesti sakkojen 

määräämisestä turvapaikkatapauksissa; 

pyytää komissiota harkitsemaan 

neuvoston direktiivin 2001/51/EY 

tarkistamista; 

Or. en 



 

AM\1091304FI.doc  PE579.870v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.4.2016 A8-0066/15 

Tarkistus  15 

Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen 

2015/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

97 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 97 a. pitää valitettavana EU:n ja Turkin 

18. maaliskuuta 2016 tekemän 

sopimuksen demokraattisen tarkastelun 

puutetta; on erittäin huolissaan vakavien 

ihmisoikeusrikkomusten ja 

kansainvälisen oikeuden rikkomisen 

riskistä seurauksena sopimuksesta, jonka 

mukaan uudelleensijoittaminen tehdään 

riippuvaiseksi palauttamisesta, sekä 

palauttamiskiellon periaatteen 

jättämisestä huomiotta niin, että kaikki 

Kreikkaan tulevat turvapaikanhakijat ja 

laittomat maahantulijat palautetaan 

ilman, että arvioidaan järjestelmällisesti 

ja yksilöllisesti henkilöiden 

haavoittuvuutta sekä tarvetta suojeluun; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/16 

Tarkistus  16 

Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen 

2015/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

122 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 122 a. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita luomaan laillisia kanavia 

työvoiman liikkumiselle ja tarjoamaan 

muuttajille kannustimia, jotta he 

käyttäisivät näitä kanavia, koska tällaiset 

kanavat vastaisivat Euroopan 

taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin 

tarpeisiin; 

Or. en 



 

AM\1091304FI.doc  PE579.870v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.4.2016 A8-0066/17 

Tarkistus  17 

Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen 

2015/2095(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

122 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 122 b. kehottaa komissiota ehdottamaan 

kausityöntekijöistä annetun direktiivin 

pohjalta uusia aloitteita, joilla 

houkutellaan matalan osaamistason 

työntekijöitä EU:hun, jotta voidaan laatia 

entistä selkeämmät ja yksinkertaisemmat 

maahanpääsyä koskevat säännöt, joiden 

seurauksena entistä harvemmat ihmiset 

työskentelisivät sääntelemättömästi 

matalan osaamistason työpaikoissa; 

Or. en 

 

 


