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Põhjendus G 

 
Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

G. arvestades, et inimeste ebaseaduslikult 
üle piiri toimetajad ja inimkaubitsejad 
kasutavad ebaseaduslikku rännet ära ja 
seavad oma rahalise kasu eesmärgil ohtu 
migrantide elu, vastutavad tuhandete 
surmajuhtumite eest ning kujutavad 
endast ELile ja liikmesriikidele tõsist 
probleemi; arvestades, et inimkaubitsejad 
teenivad oma kriminaalse tegevusega 
hinnanguliselt 20 miljardit eurot kasumit 
aastas; arvestades, et Europoli andmetel on 
organiseeritud kuritegelikud rühmitused, 
kes korraldavad ebaseaduslike migrantide 
transporti üle Vahemere, otseselt seotud 
inimkaubanduse, uimastite, tulirelvade ja 
terrorismiga; arvestades, et 17. märtsil 
2015. aastal käivitas Europol 
ühisoperatsiooni Mare organiseeritud 
kuritegelike rühmituste vastu võitlemiseks; 

G. arvestades, et inimeste ebaseaduslikult 
üle piiri toimetajad ja inimkaubitsejad 
kasutavad ära ohutute ja seaduslike 
kanalite puudumisel Euroopasse jõuda 

proovivate inimeste meeleheidet ning 
seavad oma rahalise kasu eesmärgil ohtu 
migrantide elu; arvestades, et see on 
põhjustanud tuhandeid surmajuhtumeid 
ning kujutab endast ELile ja 
liikmesriikidele tõsist probleemi; 
arvestades, et inimkaubitsejad teenivad 
oma kriminaalse tegevusega hinnanguliselt 
20 miljardit eurot kasumit aastas; 
arvestades, et Europoli andmetel on 
organiseeritud kuritegelikud rühmitused, 
kes korraldavad ebaseaduslike migrantide 
transporti üle Vahemere, otseselt seotud 
inimkaubanduse, uimastite, tulirelvade ja 
terrorismiga; arvestades, et 17. märtsil 
2015. aastal käivitas Europol 
ühisoperatsiooni Mare organiseeritud 
kuritegelike rühmituste vastu võitlemiseks; 
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Punkt 2 

 
Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

2. nõuab, et ELi ja liikmesriigid tagaksid 
vajalikud ressursid otsingu- ja 
päästetegevusega seotud kohustuste 
tõhusaks täitmiseks ning nende 
nõuetekohaseks rahastamiseks; kutsub 
liikmesriike üles ilmutama jätkuvalt 
solidaarsust ja pühendumust, suurendades 
oma panust Frontexi ning Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) 
eelarvetesse ja operatsioonidesse, ning 
võtab kohustuse tagada ELi eelarve ja selle 
vastavate fondide kaudu asjaomastele 

ametitele kohustuste täitmiseks vajalikud 
ressursid (inimesed ja varustus); 

2. nõuab, et ELi ja liikmesriigid tagaksid 
vajalikud ressursid otsingu- ja 
päästetegevusega seotud kohustuste 
tõhusaks täitmiseks ning nende 
nõuetekohaseks rahastamiseks; nõuab 
tugevat rahvusvahelist Euroopa otsingu- 

ja päästeoperatsiooni, mille eestvedajateks 

oleksid riigid, kes oleksid valmis võtma 

meetmeid, milles keskendutaks üksnes 

elude päästmisele; kutsub liikmesriike üles 
ilmutama jätkuvalt solidaarsust ja 
pühendumust, suurendades oma panust 
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 
(EASO) eelarvesse ja operatsioonidesse, 
ning võtab kohustuse tagada ELi eelarve ja 
selle vastavate fondide kaudu asjaomasele 

ametile kohustuste täitmiseks vajalikud 
ressursid (inimesed ja varustus); 
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Punkt 4 

 
Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

4. kiidab heaks asjaolu, et Euroopa 
Ülemkogu võttis endale kohustuse 
suurendada ELi operatsiooni Triton rahalisi 
vahendeid ja ressursse; nõuab tungivalt, et 
EL annaks operatsioonile Triton selged 
volitused, laiendades selle 

tegevuspiirkonda ja suurendades selle 

volitusi otsingu- ja päästeoperatsioonideks 
ELi tasandil; 

4. mõistab hukka asjaolu, et Euroopa 
Ülemkogu võttis endale kohustuse 
suurendada ELi operatsiooni Triton rahalisi 
vahendeid ja ressursse prioriteedina piiride 
valvamiseks, mitte otsingu- ja 

päästetegevuseks; nõuab tungivalt, et EL 
seaks ELi tasandil sisse ennetavad 
otsingu- ja päästeoperatsioonid avamerel, 

mille puhul väljutakse Tritoni 30 

meremiili piirangust; 
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Punkt 9 

 
Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

9. kutsub liikmesriike üles kaaluma 

võimalust kasutada koostöös turvaliste 

kolmandate päritolu- ja transiidiriikidega 

kiirmenetlust ja saata tagasi isikud, kes ei 

vasta ELis varjupaiga ja kaitse saamise 

tingimustele, tagades nii ressursside 

tõhusa kasutamise kaitset vajavate isikute 

heaks; rõhutab vajadust ergutada 
vabatahtliku tagasipöördumise poliitikat, 
tagades samal ajal kõigi migrantide õiguste 
kaitse ning kindlustades turvalise ja 
seadusliku juurdepääsu ELi 
varjupaigasüsteemile, võttes 
nõuetekohaselt arvesse välja- ja 
tagasisaatmise lubamatuse põhimõtet (non-
refoulement); 

9. rõhutab vajadust ergutada vabatahtliku 
tagasipöördumise poliitikat, tagades samal 
ajal kõigi migrantide õiguste kaitse ning 
kindlustades turvalise ja seadusliku 
juurdepääsu ELi varjupaigasüsteemile, 
võttes nõuetekohaselt arvesse välja- ja 
tagasisaatmise lubamatuse põhimõtet (non-
refoulement); 
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Punkt 10 

 
Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

10. tervitab asjaolu, et liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja 
komisjoni asepresident ning eesistujariik 
Läti kutsusid Luxembourgis viivitamata 
kokku erakorralise välis- ja siseministrite 
nõukogu ühiskohtumise, ning tervitab 
asjaolu, et liikmesriigid kutsusid 
viivitamata kokku erakorralise 
tippkohtumise, et leida Vahemerel 
valitsevale kriisiolukorrale ühine lahendus; 
märgib, et toimus esimene laiaulatuslik 
arutelu võimaluste üle päästa elusid, 
võidelda inimeste ebaseadusliku üle piiri 
toimetajate ja inimkaubitsejate vastu ning 
jagada liikmesriikide vahel vastutust 
migrantide vastuvõtmise ja nende kaitse 
valdkonnas; rõhutab, et liikmesriigid 

peavad oma kohustusi suurendama, ning 
taunib asjaolu, et Euroopa Ülemkogu ei 
soovinud võtta endale kohustust luua 
usaldusväärne ELi-ülene siduv 
solidaarsusmehhanism; 

10. tervitab asjaolu, et liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja 
komisjoni asepresident ning eesistujariik 
Läti kutsusid Luxembourgis viivitamata 
kokku erakorralise välis- ja siseministrite 
nõukogu ühiskohtumise, ning tervitab 
asjaolu, et liikmesriigid kutsusid 
viivitamata kokku erakorralise 
tippkohtumise, et leida Vahemerel 
valitsevale kriisiolukorrale ühine lahendus; 
märgib, et toimus esimene laiaulatuslik 
arutelu võimaluste üle päästa elusid, 
võidelda inimeste ebaseadusliku üle piiri 
toimetajate ja inimkaubitsejate vastu ning 
jagada liikmesriikide vahel vastutust 
migrantide vastuvõtmise ja nende kaitse 
valdkonnas; rõhutab, et liikmesriikide 

ettepanekutega ei suudeta piisavalt 

reageerida inimeste hukkumisele 

Vahemeres, ning taunib asjaolu, et 
Euroopa Ülemkogu ei soovinud võtta 
endale kohustust luua usaldusväärne ELi-
ülene siduv solidaarsusmehhanism; 
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Punkt 14 

 
Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

14. kutsub liikmesriike üles tegema tihedat 
koostööd Europoli, Frontexi, EASO ja 
Eurojustiga, et võidelda inimkaubitsejate ja 
inimeste üle piiri toimetajate kuritegelike 
võrgustike vastu, tuvastada ja jälgida nende 
rahastusallikaid ning teha kindlaks nende 
toimimisviis, eesmärgiga takistada neid 
rikastumast migrantide elude ohtu 
seadmise arvelt; rõhutab vajadust 
tugevdada koostööd nii õiguskaitsealasel 

väljaõppel kui ka teabeteenuste 

osutamisel kolmandate riikide ja eelkõige 

Liibüa naaberriikidega, mis on 

hädavajalik asjaomaste kuritegelike 

võrgustike edukaks lõhkumiseks; rõhutab, 
et kolmandad riigid peavad järgima 
rahvusvahelist õigust seoses merehädaliste 
päästmisega ning tagama pagulaste 
kaitsmise ja põhiõiguste austamise; 

14. kutsub liikmesriike üles tegema tihedat 
koostööd Europoli, Frontexi, EASO ja 
Eurojustiga, et võidelda inimkaubitsejate ja 
inimeste üle piiri toimetajate kuritegelike 
võrgustike vastu, tuvastada ja jälgida nende 
rahastusallikaid ning teha kindlaks nende 
toimimisviis, eesmärgiga takistada neid 
rikastumast migrantide elude ohtu 
seadmise arvelt; rõhutab, et kolmandad 
riigid peavad järgima rahvusvahelist õigust 
seoses merehädaliste päästmisega ning 
tagama pagulaste kaitsmise ja põhiõiguste 
austamise; 
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