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Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus I

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I. arvestades, et nõukogus ei ole 
praegu kaalumise all ühtegi 
prognoositavat maaletoimetamise ja 
ümberpaigutamise mehhanismi, hoolimata 
2019. aasta juulis pärast Pariisis 
toimunud kõrgetasemelist kohtumist 
esitatud teadetest, et 14 liikmesriiki 
nõustusid Saksamaa ja Prantsusmaa 
esitatud uue solidaarsusmehhanismiga, 
millega seoses toimus seejärel 
23. septembril Maltal kõrgetasemeline 
kohtumine; arvestades, et pärast seda 
kohtumist esitatud ühisdeklaratsioonis 
rõhutatakse osalevate liikmesriikide 
võetud kohustust luua prognoositavam ja 
tõhusam ajutine solidaarsusmehhanism, et 
tagada laevade poolt avamerel pardale 
võetud rändajate väärikas 
maaletoimetamine turvalises paigas; 
arvestades, et mehhanism kehtiks 6 kuud ja 
seda pikendataks edasise kokkuleppe 
alusel; arvestades, et deklaratsioonis ei ole 
sätestatud osalevate liikmesriikide vahelist 
otsingu- ja päästetegevusega seotud 
koostöösüsteemi; arvestades, et Euroopa 
Parlamenti ei ole nendesse aruteludesse 
kaasatud;

I. arvestades, et päästetud isikute 
maaletoimetamine ja ümberpaigutamine 
on tõhusa mereotsingu- ja 
päästeoperatsiooni nurgakiviks; 
arvestades, et Saksamaa ja Prantsusmaa 
pakkusid suve jooksul välja uue 
maaletoimetamise ja ümberpaigutamise 
solidaarsusmehhanismi ning liikmesriigid 
arutasid seda juuli lõpus Pariisis ja 
23. septembril Maltal toimunud 
kõrgetasemelisel kohtumisel; arvestades, 
et ettepanekut arutati nõukogu 8. oktoobri 
kohtumisel; arvestades, et pärast seda 
kohtumist esitatud ühisdeklaratsioonis 
sedastatakse osalevate liikmesriikide 
võetud kohustus luua prognoositavam ja 
tõhusam ajutine solidaarsusmehhanism, et 
tagada laevade poolt avamerel pardale 
võetud rändajate väärikas 
maaletoimetamine turvalises paigas; 
arvestades, et mehhanism kehtiks 6 kuud ja 
seda pikendataks edasise kokkuleppe 
alusel; arvestades, et selle süsteemi 
loomist ja enamiku liikmesriikide 
osalemist ei saa praegu 
iseenesestmõistetavaks pidada; arvestades, 
et deklaratsioonis ei ole sätestatud 
osalevate liikmesriikide vahelist otsingu- ja 
päästetegevusega seotud koostöösüsteemi; 
arvestades, et Euroopa Parlamenti ei ole 
nendesse aruteludesse kaasatud;
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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 nad on 
oma ärimudeleid olukorra muutustele 
kohapeal ja merel väga kiiresti 
kohandanud; arvestades, et on oluline, et 
EL tugevdaks võitlust smugeldamise vastu;
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S. arvestades, et pärast mõnede 
Vahemere sadamate sulgemist on komisjon 
kooskõlastanud ajutise maaletoimetamise 
ja vabatahtliku ümberpaigutamise mudeli; 
arvestades, et 2019. aasta algusest saadik 
on Maltal maale toimetatud 620 inimest ja 
Itaalias 718 inimest; arvestades, et Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiamet on Itaalias 
ja Maltal toetanud 12 maaletoimetamise ja 
sellele järgneva ümberpaigutamise 
operatsiooni; arvestades, et enamik 
maabunud inimestest taotleb 
rahvusvahelist kaitset ning paljud neist on 
haavatavad isikud, nagu naised ja saatjata 
alaealised, kes vajavad viivitamatut kaitset;

S. arvestades, et pärast mõnede 
Vahemere sadamate sulgemist on Euroopa 
Komisjon kooskõlastanud ajutise 
maaletoimetamise ja vabatahtliku 
ümberpaigutamise mudeli; arvestades, et 
2019. aasta algusest saadik on Maltal 
maale toimetatud 620 isikut ja Itaalias 718 
isikut; arvestades, et Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiamet on Itaalias 
ja Maltal toetanud 12 maaletoimetamise ja 
sellele järgneva ümberpaigutamise 
operatsiooni; arvestades, et enamik 
maabunud isikutest taotleb rahvusvahelist 
kaitset ning paljud neist on haavatavad 
isikud, nagu naised ja saatjata alaealised, 
kes vajavad viivitamatut kaitset;
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Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. palub liikmesriikidel hoida oma 
sadamad vabaühenduste laevadele 
avatuna;

9. palub liikmesriikidel hoida oma 
sadamad avatuna laevadele (sealhulgas 
vabaühenduste laevadele), mis on viinud 
läbi päästeoperatsioone ja soovivad oma 
reisijaid maale toimetada;

Or. en



AM\1191253ET.docx PE643.319v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

22.10.2019 B9-0154/78

Muudatusettepanek 78
Malik Azmani
fraktsiooni Renew Europe nimel

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. palub komisjonil jagada 
kolmandate riikide, sealhulgas Liibüa, 
Türgi, Egiptuse, Tuneesia ja Maroko piiri- 
ja rannikuvalveametnikele põhjalikku 
teavet ja andmeid ELi ja liikmesriikide 
rahastatava toetuse kohta, mida antakse 
mitte ainult otseülekannetena, vaid ka 
materiaalse ja tehnilise abina ning 
koolitusena, sealhulgas ELi ametite 
tegevuse raames; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles hindama süüdistusi seoses 
väidetavate Liibüa rannikuvalve poolt 
toime pandud tõsiste põhiõiguste 
rikkumistega ning lõpetama koostöö 
põhiõiguste raskete rikkumiste korral, 
millega puutuvad kokku merel kinnipeetud 
inimesed pärast seda, kui ELi osalised on 
edastanud Liibüa rannikuvalvele teavet; 
toetab sellega seoses Euroopa Nõukogu 
inimõiguste voliniku soovitust vaadata 
viivitamata läbi kõik Liibüa 
rannikuvalvega seotud koostöötegevused ja 
-tavad, teha kindlaks, millised neist 
mõjutavad otseselt või kaudselt merel 
kinnipeetud inimeste tagasisaatmist raskete 
inimõiguste rikkumiste juurde, ning 
peatada need tegevused ja tavad, kuni on 
kehtestatud selged inimõiguste järgimise 
tagatised;

10. palub komisjonil jagada 
kolmandate riikide, sealhulgas Liibüa, 
Türgi, Egiptuse, Tuneesia ja Maroko piiri- 
ja rannikuvalveametnikele põhjalikku 
teavet ja andmeid ELi ja liikmesriikide 
poolt ELi vahenditest eraldatava toetuse 
kohta, mida antakse mitte ainult 
otseülekannetena, vaid ka materiaalse ja 
tehnilise abina ning koolitusena, sealhulgas 
ELi ametite tegevuse raames; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles hindama 
süüdistusi seoses väidetavate Liibüa 
rannikuvalve poolt toime pandud tõsiste 
põhiõiguste rikkumistega ning lõpetama 
koostöö põhiõiguste raskete rikkumiste 
korral, millega puutuvad kokku merel 
kinnipeetud inimesed pärast seda, kui ELi 
osalised on edastanud Liibüa 
rannikuvalvele teavet; toetab sellega seoses 
Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku 
soovitust vaadata viivitamata läbi kõik 
Liibüa rannikuvalvega seotud 
koostöötegevused ja -tavad, teha kindlaks, 
millised neist mõjutavad otseselt või 
kaudselt merel kinnipeetud inimeste 
tagasisaatmist raskete inimõiguste 
rikkumiste juurde, ning peatada need 
tegevused ja tavad, kuni on kehtestatud 
selged inimõiguste järgimise tagatised; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
jätkama kolmandate riikide toetamist 
materiaalse, tehnilise ja koolitusabi 
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kaudu, tingimusel et ei ole teatatud 
ühestki põhiõiguste rikkumisest, et 
tegutseda Vahemerel surmajuhtumite 
ennetamiseks rahvusvahelise 
lähenemisviisi saavutamise nimel;
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Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

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 ELi ja piisav varjupaik 
pagulastele nende päritoluriikides või 
nende läheduses on parimad viisid 
inimelude kaotuse vältimiseks, ning nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid toetaksid 
täielikult ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku 
Ameti evakueerimisoperatsioone Liibüast, 
suurendaksid kiiresti 
ümberasustamispingutusi ja seaksid sisse 
Euroopa Liitu suunduvad 
humanitaarkoridorid;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

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 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; on veendunud, et 
Euroopa Liit peaks võimaldama 
pagulasseisundi saamise tingimustele 
vastavatel isikutel saabuda ELi turvalistes 
tingimustes ning et see peaks takistama 
kuritegelikel rühmitustel saada inimeste 
elust kasu, näiteks aidates ÜRO Pagulaste 
Ülemvoliniku Ametil töödelda 
varjupaigataotlusi ja korraldada 
ümberasustamisprogramme piirkonna 
turvalistes kolmandates riikides;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. palub nõukogul esitada kiiresti 
seisukoht õiglase ja jätkusuutliku 
jaotusmehhanismi kohta nende inimeste 
jaoks, kes on päästetud merel või kes on 
jõudnud Euroopa Liitu iseseisvalt, ning 
astuda Euroopa Parlamendi kui 
kaasseadusandjaga läbirääkimistesse; 
tunnustab Maltal toimunud ministrite 
kohtumise tulemusi seoses 
prognoositavama ja tõhusama ajutise 
solidaarsusmehhanismi väljatöötamisega;

15. tunnustab Maltal toimunud 
ministrite kohtumise tulemusi kui esimest 
sammu prognoositavama ja tõhusama 
solidaarsusmehhanismi suunas; taunib 
asjaolu, et mitte kõik liikmesriigid ei 
nõustunud selle mehhanismiga; palub 
nõukogul esitada koos enamiku 
liikmesriikidega kiiresti seisukoht õiglase 
ja jätkusuutliku jaotusmehhanismi kohta 
nende inimeste jaoks, kes on päästetud 
merel või kes on jõudnud Euroopa Liitu 
iseseisvalt, ning astuda Euroopa 
Parlamendi kui kaasseadusandjaga 
läbirääkimistesse;
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