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Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. kutsub ELi liikmesriike üles 
tõhustama ennetavaid otsingu- ja 
päästeoperatsioone, pakkudes piisavalt 
spetsiaalselt otsingu- ja 
päästeoperatsioonideks ette nähtud laevu ja 
varustust ning töötajaid rändeteede 
piirkonnas, kus see võib anda tõhusa 
panuse inimelude säilitamisse, ning tegema 
seda kas Frontexi koordineeritud 
operatsiooni raames või rahvusvaheliste 
või eraldi riiklike või piirkondlike 
operatsioonide, eelistatavalt 
tsiviiloperatsioonide raames; kutsub 
komisjoni üles toetama selliseid algatusi 
poliitiliselt ja rahaliselt; kutsub liikmesriike 
üles kasutama täielikult ära kõiki laevu, 
mis on võimelised otsingu- ja 
päästeoperatsioonidel abistama, sealhulgas 
vabaühenduste käitatavaid laevu; on 
veendunud, et vabaühenduste laevad ja 
kaubalaevad ei peaks asendama 
liikmesriikide ja liidu poolsete otsingu- ja 
päästekohustuste korrakohast täitmist, kuna 
see on pikaajalise, struktuurilise ja 
kooskõlastatud lähenemisviisi osa;

2. kutsub kõiki ELi liikmesriike üles 
tõhustama ennetavaid otsingu- ja 
päästeoperatsioone, pakkudes piisavalt 
spetsiaalselt otsingu- ja 
päästeoperatsioonideks ette nähtud laevu ja 
varustust ning töötajaid rändeteede 
piirkonnas, kus see võib anda tõhusa 
panuse inimelude säilitamisse ning ELi 
merepiiridel asuvate liikmesriikide 
toetamisse, ning tegema seda kas Frontexi 
koordineeritud operatsiooni raames või 
rahvusvaheliste või eraldi riiklike või 
piirkondlike operatsioonide, eelistatavalt 
tsiviiloperatsioonide raames; kutsub 
komisjoni üles toetama selliseid algatusi 
poliitiliselt ja rahaliselt, sealhulgas võttes 
kasutusele alalise ja kohustusliku meritsi 
saabuvate rändajate ümberpaigutamise 
mehhanismi; kutsub liikmesriike üles 
kasutama täielikult ära kõiki laevu, mis on 
võimelised otsingu- ja 
päästeoperatsioonidel abistama, sealhulgas 
vabaühenduste käitatavaid laevu; on 
veendunud, et vabaühenduste laevad ja 
kaubalaevad ei peaks asendama 
liikmesriikide ja liidu poolsete otsingu- ja 
päästekohustuste korrakohast täitmist, kuna 
see on pikaajalise, struktuurilise ja 
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kooskõlastatud lähenemisviisi osa;
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9. palub liikmesriikidel hoida oma 
sadamad vabaühenduste laevadele 
avatuna;

9. palub liikmesriikidel hoida oma 
sadamad avatuna vabaühenduste 
laevadele, mis tegelevad otsingu- ja 
päästeoperatsioonidega, kooskõlas 
asjakohaste rahvusvaheliste 
konventsioonide ja muude kohaldatavate 
eeskirjadega;
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13. kordab, et ohutud ja seaduslikud 
sisserändeteed on parim viis inimelude 
kaotuse vältimiseks, ning nõuab tungivalt, 
et liikmesriigid toetaksid täielikult ÜRO 
Pagulaste Ülemvoliniku Ameti 
evakueerimisoperatsioone Liibüas, 
tõhustaksid ümberasustamismeetmeid ja 
seaksid sisse Euroopa Liitu suunduvad 
humanitaarkoridorid;

13. kordab, et ohutud ja seaduslikud 
sisserändeteed on tegelik alternatiiv 
inimeste ebaseaduslikule üle piiri 
toimetamisele ja parim viis inimelude 
kaotuse vältimiseks, ning nõuab tungivalt, 
et liikmesriigid toetaksid täielikult ÜRO 
Pagulaste Ülemvoliniku Ameti 
evakueerimisoperatsioone Liibüas, 
tõhustaksid ümberasustamismeetmeid ja 
seaksid sisse Euroopa Liitu suunduvad 
humanitaarkoridorid;

Or. en


