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Annalisa Tardino
fraktsiooni ID nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Otsingu- ja päästetegevus Vahemerel

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et Rahvusvahelise 
Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) 
hinnangul on 2019. aastal Vahemeres teel 
Euroopasse seni hukkunud või kadunuks 
jäänud 933 inimest; arvestades, et alates 
2015. aastast on Vahemeres hukkunute arv 
vähenenud (2015. aastal 3771 hukkunut, 
2018. aastal 2277); arvestades, et ÜRO 
Pagulaste Ülemvoliniku Ameti andmetel 
on rändetee Liibüast Euroopasse 
vaatamata saabujate arvu 
märkimisväärsele vähenemisele 
(2015. aastal 1 032 408 saabujat, 
2018. aastal 141 472) ikkagi suurima 
hukkunute arvuga rändetee maailmas 
(2019. aastal seni 646 hukkunut) ning 
hukkunute arv oli 2018. aastal viis korda 
suurem kui 2015. aastal, seda eelkõige 
otsingu- ja päästetegevuse vähenemise 
tõttu Liibüa ranniku lähedal;

A. arvestades, et Rahvusvahelise 
Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) 
hinnangul on 2019. aastal Vahemeres teel 
Euroopasse seni hukkunud või kadunuks 
jäänud 933 inimest; arvestades, et alates 
2015. aastast on Vahemeres hukkunute arv 
vähenenud (2015. aastal 3771 hukkunut, 
2018. aastal 2277); 
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Resolutsiooni ettepanek B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Otsingu- ja päästetegevus Vahemerel

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et nende hulgas, kes 
püüavad Vahemerd ületades Euroopasse 
jõuda, on palju haavatavad inimesi, nagu 
naised ja saatjata alaealised; arvestades, 
et paljud neist on inimkaubanduse ja 
ärakasutamise ohus ja vajavad seetõttu 
kohest kaitset (Vahemere keskosa 
rändetee kaudu viimase 5 aasta jooksul 
saabunud saatjata alaealiste protsent on 
jäänud samaks – 15 %, nt Itaalia 
rannikule jõudis sel aastal rohkem kui 
1100 saatjata alaealist);

B. arvestades, et enamik inimestest, 
kes püüavad Vahemerd ületades 
Euroopasse jõuda, on majanduslikel 
põhjustel rändajad;
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Juan Fernando López Aguilar
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Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et elupäästmine on 
solidaarsusakt ohus olevate inimeste 
suhtes, eelkõige aga juriidiline kohustus, 
mis tuleneb nii rahvusvahelisest õigusest, 
kuna ÜRO mereõiguse konventsiooni 
(UNCLOS) – mille on ratifitseerinud kõik 
liikmesriigid ja ka liit ise – artiklis 98 on 
sätestatud riikidele kohustus osutada abi 
igale merehädalisele6, kui ka liidu 
õigusest;
_________________
6 Vt ka 1974. aasta rahvusvahelises 
konventsioonis inimelude ohutusest merel 
(SOLASi konventsioon), 1979. aasta 
rahvusvahelises mereotsingute ja merepääste 
konventsioonis (SARi konventsioon) ja 1989. aasta 
vara merepääste rahvusvahelises konventsioonis 
sätestatud kohustusi.

C. arvestades, et elupäästmine on 
juriidiline kohustus, mis tuleneb 
rahvusvahelisest õigusest; arvestades, et 
ebaseaduslikele rändajatele Vahemere 
ületamiseks transporditeenuse pakkumine 
ei ole rahvusvahelisest õigusest tulenev 
juriidiline kohustus ning see loob 
ebaseaduslike rändajate jaoks 
tõmbeteguri;
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Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F. arvestades, et juhul, kui piirkonnas 
otsingu- ja päästetegevuse eest vastutav 
merepääste koordinatsioonikeskus 
operatsiooni eest vastutust ei võta, 
sealhulgas juhtudel, kui selline käitumine 
on süsteemne, käsitletakse IMO 
meresõiduohutuse komitee 2004. aasta 
suunistes merel päästetud isikute 
kohtlemise kohta vastutavana esimesena 
teavitatud päästekoordinatsioonikeskust;

F. arvestades, et juhul, kui piirkonnas 
otsingu- ja päästetegevuse eest vastutav 
merepääste koordinatsioonikeskus 
operatsiooni eest vastutust ei võta, 
sealhulgas juhtudel, kui selline käitumine 
on süsteemne, käsitletakse IMO 
meresõiduohutuse komitee 2004. aasta 
suunistes merel päästetud isikute 
kohtlemise kohta vastutavana esimesena 
teavitatud päästekoordinatsioonikeskust; 
arvestades, et teatavad vabaühendustele 
kuuluvad laevad viivad Vahemerel läbi 
otsingu- ja päästeoperatsioone ilma, et 
nad koordineeriksid neid asjaomaste 
koordinatsioonikeskustega, mis on loodud 
rahvusvahelise mereotsingute ja 
merepääste konventsiooni kohaselt;
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Otsingu- ja päästetegevus Vahemerel

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H. arvestades, et kõigil Vahemerel 
tegutsevatel laevadel, sealhulgas 
päästeoperatsioonides osalevatel laevadel, 
on kohustus järgida asjaomaseid 
rahvusvahelisi konventsioone ja muid 
kohaldatavaid reegleid;

H. arvestades, et kõigil Vahemerel 
tegutsevatel laevadel, kaasa arvatud 
vabaühenduste laevadel, sealhulgas 
päästeoperatsioonides osalevatel laevadel, 
on kohustus järgida asjaomaseid 
rahvusvahelisi konventsioone ja muid 
kohaldatavaid reegleid;
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Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus J

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

J. arvestades, et raamotsuses 
2002/946/JSK, millega tugevdatakse 
karistusõiguslikku raamistikku, et 
tõkestada ebaseaduslikule piiriületamisele, 
läbisõidule ja elamisele kaasaaitamist, on 
sätestatud miinimumeeskirjad 
kriminaalkaristuste kohta ebaseaduslikule 
riiki sisenemisele kaasaaitamise eest, nagu 
on määratletud nõukogu direktiivis 
2002/90/EÜ, isegi kui see kaasaaitamine ei 
toimu rahalise kasu saamise eesmärgil, ja 
raamotsusega laiendatakse eeskirju 
ebaseaduslikule läbisõidule, sellele 
kihutajatele ja selles osalejatele; 
arvestades, et laevade kaptenitele ja 
meeskondadele ei tohiks olla ette nähtud 
kriminaalkaristust üksnes selle eest, et nad 
on päästnud merehädalisi ja toimetanud 
nad turvalisse paika10;

_________________
10 Määruse (EL) nr 656/2014 põhjendus 14 (ELT L 
189, 27.6.2014, lk 93).

J. arvestades, et raamotsuses 
2002/946/JSK, millega tugevdatakse 
karistusõiguslikku raamistikku, et 
tõkestada ebaseaduslikule piiriületamisele, 
läbisõidule ja elamisele kaasaaitamist, on 
sätestatud miinimumeeskirjad 
kriminaalkaristuste kohta ebaseaduslikule 
riiki sisenemisele kaasaaitamise eest, nagu 
on määratletud nõukogu direktiivis 
2002/90/EÜ, isegi kui see kaasaaitamine ei 
toimu rahalise kasu saamise eesmärgil, ja 
raamotsusega laiendatakse eeskirju 
ebaseaduslikule läbisõidule, sellele 
kihutajatele ja selles osalejatele; 
arvestades, et laevade kaptenitele ja 
meeskondadele ei tohiks olla ette nähtud 
kriminaalkaristust üksnes selle eest, et nad 
on päästnud merehädalisi ja toimetanud 
nad turvalisse paika10, kuid neile peaks 
olema ette nähtud kriminaalkaristus, kui 
nad pakuvad rändajatele 
transporditeenust Vahemere 
ebaseaduslikuks ületamiseks;

________________
10 Määruse (EL) nr 656/2014 põhjendus 14 (ELT L 
189, 27.6.2014, lk 93).
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Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus K

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

K. arvestades, et oma 5. juuli 
2018. aasta resolutsioonis, mis käsitleb 
liikmesriikidele määratud suuniseid selle 
kohta, kuidas vältida humanitaarabi 
andmise kriminaliseerimist, märkis 
parlament, et humanitaarabi puudutavat 
erandit tuleks rakendada kohtumenetluse 
vältimiseks, et tagada, et süüdistust ei 
esitata üksikisikutele ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele, 
kes aitavad rändajaid 
humanitaarkaalutlustel, ning nõudis 
tungivalt, et komisjon võtaks vastu 
suunised liikmesriikidele täpsustustega 
selle kohta, milliseid kaasaaitamise vorme 
ei tohiks kriminaliseerida; arvestades, et 
kriminaliseerimine võib heidutada 
erasektori kapteneid abi osutamast; 
arvestades, et 10 
vabaühendust/laeva/isikut on 
kriminaaluurimise all elude päästmise 
eest; arvestades, et 2018. aastal nimetati 
Euroopa Parlamendi Sahharovi auhinna 
kandidaadiks Vahemerel rändajate elusid 
päästvad vabaühendused;

välja jäetud
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Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus O

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

O. arvestades, et rändajad on olnud 
tulutoov äri inimsmugeldajate ja 
-kaubitsejate jaoks; arvestades, et viimased 
on oma ärimudeleid olukorra muutustele 
kohapeal ja merel väga kiiresti 
kohandanud; arvestades, et on oluline, et 
EL tugevdaks võitlust smugeldamise 
vastu;

O. arvestades, et rändajad on olnud 
tulutoov äri inimsmugeldajate ja 
-kaubitsejate jaoks; arvestades, et viimased 
on oma ärimudeleid olukorra muutustele 
kohapeal ja merel väga kiiresti 
kohandanud; arvestades, et need 
inimsmugeldajad ja -kaubitsejad saavad 
kasu ELi avatud uste poliitikast ning 
loodavad vabaühendustele, et viimased 
abistaksid neid rändajate üle Vahemere 
transportimisel, luues nii täiendava 
tõmbeteguri;
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Põhjendus Q

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Q. arvestades, et Liibüa ametivõimud 
teavitasid Rahvusvahelist 
Mereorganisatsiooni Liibüa otsingu- ja 
päästetegevuse piirkonnast 2018. aasta 
juunis; arvestades, et Euroopa Komisjoni 
andmetel12 peab Liibüa rannikuvalve 
jätkuvalt merel kinni või päästab sealt palju 
inimesi – 2018. aastal umbes 15 000 
inimest; arvestades, et mitmel korral ei ole 
Liibüas asuv ühendatud 
koordinatsioonikeskus suutnud täielikult 
täita oma rahvusvahelisest 
meresõiduõigusest tulenevaid kohustusi, 
et koordineerida päästeoperatsioone, 
samuti jätab keskus sageli reageerimata 
hädaabikutsetele, on takistanud 
vabaühenduste laevadel inimesi päästa 
ning on merel viibivate isikute päästmisel 
või kinnipidamisel elusid ohtu seadnud13; 
arvestades, et Frontexi osalised on 
edastanud Liibüa merepääste 
koordinatsioonikeskusele teavet 
merehädas olevate inimeste kohta;

_________________
12 Komisjoni 6. märtsi 2019. aasta teatis 
„Eduaruanne Euroopa rände tegevuskava 
rakendamise kohta“ (COM(2019)0126).
13 Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku 
soovitus „Lives saved. Rights protected – Bridging 
the protection gap for refugees and migrants in 
the Mediterranean“, lk 21.

Q. arvestades, et Liibüa ametivõimud 
teavitasid Rahvusvahelist 
Mereorganisatsiooni Liibüa otsingu- ja 
päästetegevuse piirkonnast 2018. aasta 
juunis; arvestades, et Euroopa Komisjoni 
andmetel12 peab Liibüa rannikuvalve 
jätkuvalt merel kinni või päästab sealt palju 
inimesi – 2018. aastal umbes 15 000 
inimest; arvestades, et Frontexi osalised on 
edastanud, nagu seda nõutakse 
rahvusvahelise ja ELi õiguse kohaselt, 
kõigile pädevatele merepääste 
koordinatsioonikeskustele teavet 
merehädas olevate inimeste kohta;

_________________
12 Komisjoni 6. märtsi 2019. aasta teatis 
„Eduaruanne Euroopa rände tegevuskava 
rakendamise kohta“ (COM(2019)0126).
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Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus R

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

R. arvestades, et Liibüa rannikuvalve 
poolt kinnipeetud inimesed viiakse 
kinnipidamiskeskustesse, kus neile saab 
süstemaatiliselt osaks meelevaldne 
kinnipidamine ebainimlikes tingimustes 
ning kus on levinud piinamine ja muu 
väärkohtlemine, sealhulgas vägistamine, 
samuti meelevaldsed tapmised ja 
ärakasutamine; arvestades, et ÜRO 
Pagulaste Ülemvoliniku Amet on 
seisukohal, et Liibüa ei vasta 
kriteeriumidele, mille järgi see võiks olla 
turvaline paik, kuhu toimetada inimesi 
maale pärast merel toimunud päästetöid;

välja jäetud

Or. en


