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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jeanine Hennis-Plasschaert

Muudatusettepanek 46
Põhjendus 1 a (uus)

(1 a) Tõdetakse, et inimeste tagasisaatmine 
riikide poolt on õiguspärane. Nimetatud 
eelduse eeltingimus on, et on kehtestatud 
õiglased ja tõhusad varjupaigasüsteemid, 
mis austavad täielikult mittetagasisaatmise 
põhimõtet.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 47
Põhjendus 1 a (uus)

(1 a) Kõnealust kohustust on sageli rikutud 
mõnede liikmesriikide poolt, kes on 
viimastel aastatel rakendanud 
tagasisaatmiskorda, mis on vastuolus 
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inimõiguste ja Genfi konventsiooniga ning 
ei järgi mittetagasisaatmise põhimõtet.

Or. it

Selgitus

Paljud kaebused eiramisjuhtude kohta ümberasujate tuvastamisel ja kinnipidamisel ning 
nende tagasisaatmise menetlustes osutavad Euroopa Ülemkogu Brüsseli 4. ja 5. novembri 
kohtumisel võetud kohustuste eiramisele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 48
Põhjendus 2

(2) Tuleb kehtestada selged, läbipaistvad ja 
õiglased eeskirjad, kus nähakse ette tõhus 
tagasisaatmispoliitika, mis on hästihallatava 
välismaalaste poliitika vajalik osa.

(2) Tuleb kehtestada selged, läbipaistvad ja 
õiglased eeskirjad, kus nähakse ette tõhus 
tagasisaatmispoliitika, mis on hästihallatava 
migratsioonipoliitika vajalik osa, mis enne 
tagasisaatmise korra sätestamist tagab 
ühenduse seaduslikku ja majanduslikku 
migratsiooni käsitlevate õigusaktide 
kehtestamise ja varjupaigaõiguse andmise 
ja tagasilükkamise korra ühtlustamise.

Or. it

Selgitus

Euroopa Liidul on enne tagasisaatmispoliitika vastuvõtmist vaja kehtestada õigusloomega 
seotud raamistik, mis reguleerib Euroopa territooriumile sisenemise seaduslikke kanaleid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 49
Põhjendus 4

(4) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
ebaseadusliku riigisviibimise lõpetamine 
viiakse läbi õiglase ja läbipaistva menetluse 
teel.

(4) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
ebaseadusliku riigisviibimise lõpetamine 
viiakse läbi õiglase ja läbipaistva menetluse 
teel; esmalt tuleks siiski võtta meetmed 
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lähtekohas, et vältida vajadust 
ebaseaduslikuks riiki sisenemiseks 
(seaduslike riiki sisenemise kanalite 
puudumisel), luues olukorra, kui kõige 
tavapärasem vahend seadusliku riigis 
viibimise õiguse saamiseks on 
liikmesriikide poolt võetavate meetmete 
seadustamine.

Or. it

Selgitus

Seadustamine on vaid hädaolukordadele reageerimiseks võetav ad hoc meede kui riikliku 
sisserändepoliitika osa. See ei ole lahendus laiapõhjalisemale probleemile, nimelt Euroopa 
perspektiivist vaadeldavale migratsioonipoliitika probleemile. Ülalpool toodud lisandus on 
tingitud vajadusest määratleda selgemini tegelikku olukorda seoses liikmesriikide kehtiva 
lähenemisviisiga sisserändele. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Javier Moreno Sánchez

Muudatusettepanek 50
Põhjendus 4

(4) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
ebaseadusliku riigisviibimise lõpetamine 
viiakse läbi õiglase ja läbipaistva menetluse 
teel.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. es

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 51
Põhjendus 5

(5) Üldpõhimõttena tuleks kohaldada 
kaheastmelist menetlust, mis sisaldab 
esimese astmena tagasisaatmisotsust ja 
vajaduse korral teise astmena 
väljasaatmiskorralduse väljastamist. Et 

(5) Üldpõhimõttena tuleks kohaldada 
kaheastmelist menetlust, mis sisaldab 
esimese astmena tagasisaatmisotsust ja 
vajaduse korral teise astmena 
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vältida võimalikke menetluslikke viivitusi, 
tuleks liikmesriikidel siiski lubada 
väljastada tagasisaatmisotsus ja 
väljasaatmiskorraldus ühe toimingu või 
otsusena.

väljasaatmiskorralduse väljastamist.

Or. it

Selgitus

Tagasisaatmisotsused tuleks vastu võtta ja väljasaatmismeetmed võtta eraldi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Lambert

Muudatusettepanek 52
Põhjendus 6

(6) Kui ei ole põhjust arvata, et see 
kahjustab tagasisaatmismenetluse 
eesmärki, tuleks eelistada vabatahtlikku
tagasipöördumist sunniviisilisele 
tagasisaatmisele ja võimaldada ajavahemik 
vabatahtlikuks lahkumiseks.

(6) Eelistada tuleks vabatahtlikku
tagasipöördumist sunniviisilisele 
tagasisaatmisele ja võimaldada ajavahemik 
vabatahtlikuks lahkumiseks.

Or. en

Selgitus

Tekst on ebaselge ja peaks nägema peamiselt ette vabatahtlikku tagasipöördumist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 53
Põhjendus 6

(6) Kui ei ole põhjust arvata, et see 
kahjustab tagasisaatmismenetluse 
eesmärki, tuleks eelistada vabatahtlikku 
tagasipöördumist sunniviisilisele 
tagasisaatmisele ja võimaldada ajavahemik 
vabatahtlikuks lahkumiseks.

(6) Alati tuleks eelistada vabatahtlikku 
tagasipöördumist sunniviisilisele 
tagasisaatmisele ja võimaldada ajavahemik 
vabatahtlikuks lahkumiseks.

Or. it
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Selgitus

Oluline on kehtestada, et sunniviisilisele tagasisaatmisele tuleks eelistada vabatahtlikku 
tagasipöördumist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 54
Põhjendus 7

(7) Tuleks kehtestada üldised minimaalsed 
õiguslikud tagatised tagasisaatmis- ja 
väljasaatmisotsuste puhul, et tagada 
asjaomaste isikute huvide tõhus kaitse.

(7) Tuleks kehtestada üldised minimaalsed
õiguslikud tagatised tagasisaatmis- ja 
väljasaatmisotsuste puhul, et tagada 
asjaomaste isikute huvide tõhus kaitse.
Kõnealune direktiiv jõustub seega pärast 
kõikides ELi liikmesriikides kehtivate 
üldiste minimaalsete õiguslike tagatiste 
kehtestamist seoses tagasisaatmise korraga.

Or. it

Selgitus

Oluline on rõhutada seoses tagasisaatmise ja väljasaatmise korraga minimaalsete õiguslike 
tagatiste kui direktiivi rakendamise aluse kehtestamise vajadust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 55
Põhjendus 8

(8) Tuleks lahendada nende isikute olukord, 
kes viibivad riigis ebaseaduslikult, kuid keda 
ei saa (veel) välja saata. Selliste isikute 
riigisviibimise tingimuste miinimumnõuded 
tuleks kehtestada kooskõlas nõukogu 27. 
jaanuari 2003. aasta direktiiviga 2003/9/EÜ, 
millega sätestatakse varjupaigataotlejate 
vastuvõtu miinimumnõuded.

(8) Tuleks lahendada nende isikute olukord, 
kes viibivad riigis ebaseaduslikult, kuid keda 
ei saa (veel) välja saata. Selliste isikute 
riigisviibimise tingimuste miinimumnõuded 
tuleks kehtestada kooskõlas nõukogu 27. 
jaanuari 2003. aasta direktiiviga 2003/9/EÜ, 
millega sätestatakse varjupaigataotlejate 
vastuvõtu miinimumnõuded. Sellised 
miinimumnõuded tuleks sätestada enne 
käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. it
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Selgitus

Oluline on rõhutada seoses tagasisaatmise ja väljasaatmise korraga minimaalsete õiguslike 
tagatiste kui direktiivi rakendamise aluse kehtestamise vajadust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 56
Põhjendus 9

(9) Sunnimeetmete võtmine peaks olema 
selgesõnaliselt seotud proportsionaalsuse 
põhimõttega ja tuleks luua 
miinimumtagatised sunniviisilise 
tagasisaatmise läbiviimiseks, milles võetaks 
arvesse nõukogu 29. aprilli 2004. aasta 
otsust 2004/573/EÜ, mis käsitleb ühiste 
lendude korraldamist, et saata kahe või 
enama liikmesriigi territooriumilt tagasi 
kolmandate riikide kodanikke, kelle suhtes 
kehtib tagasisaatmiskorraldus.

(9) Sunnimeetmete võtmine peab olema 
selgesõnaliselt seotud proportsionaalsuse 
põhimõttega ja enne käesoleva direktiivi 
jõustumist tuleb luua miinimumtagatised 
sunniviisilise tagasisaatmise läbiviimiseks.

Or. it

Selgitus

Sunnimeetmete võtmise jaoks on võimalik kehtestada säte vaid juhul, kui kehtestatakse 
minimaalsed tagatised. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 57
Põhjendus 10

(10) Siseriiklike tagasisaatmismeetmetel
peaks olema üle-euroopaline mõju ja need 
peaksid kehtestama sissesõidukeelu, mis 
väldiks sissesõitu kõigi liikmesriikide 
territooriumile.

(10) Siseriiklikel tagasisaatmismeetmetel
peaks olema pärast ELile juurdepääsu 
korda ühtlustava, seaduslikku sisserännet 
käsitleva ühenduse poliitika formuleerimist 
üle-euroopaline mõju ja need peaksid 
kehtestama sissesõidukeelu, mis väldiks 
sissesõitu kõigi liikmesriikide 
territooriumile.

Sissesõidukeelu pikkus tuleks igal 
üksikjuhul määrata kindlaks pärast kõigi 
oluliste asjaolude hoolikat kaalumist ja ei 
tohiks üldjuhul ületada 5 aastat. Neil 

Sissesõidukeelu pikkus tuleks igal 
üksikjuhul määrata kindlaks pärast kõigi 
oluliste asjaolude hoolikat kaalumist. Neil 
juhtudel, kui tegu on tõsise ohuga avalikule 
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juhtudel, kui tegu on tõsise ohuga avalikule 
korrale ja julgeolekule, tuleks liikmesriikidel 
lubada kehtestada pikem sissesõidukeeld.

korrale ja julgeolekule, tuleks liikmesriikidel 
lubada kehtestada pikem sissesõidukeeld.

Or. it

Selgitus

Euroopa Liidul on enne tagasisaatmispoliitika vastuvõtmist vaja kehtestada õigusloomega 
seotud raamistik, mis reguleerib Euroopa territooriumile sisenemise seaduslikke kanaleid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Lambert

Muudatusettepanek 58
Põhjendus 10

(10) Siseriiklike tagasisaatmismeetmetel 
peaks olema üle-euroopaline mõju ja need 
peaksid kehtestama sissesõidukeelu, mis 
väldiks sissesõitu kõigi liikmesriikide 
territooriumile.

(10) Siseriiklike tagasisaatmismeetmetel 
peaks olema üle-euroopaline mõju ja need 
peaksid kehtestama sissesõidukeelu, mis 
väldiks sissesõitu kõigi liikmesriikide 
territooriumile, kuid üksnes erandjuhtudel.

Sissesõidukeelu pikkus tuleks igal 
üksikjuhul määrata kindlaks pärast kõigi 
oluliste asjaolude hoolikat kaalumist ja ei 
tohiks üldjuhul ületada 5 aastat. Neil 
juhtudel, kui tegu on tõsise ohuga avalikule 
korrale ja julgeolekule, tuleks liikmesriikidel 
lubada kehtestada pikem sissesõidukeeld.

Sissesõidukeelu pikkus tuleks igal 
üksikjuhul määrata kindlaks pärast kõigi 
oluliste asjaolude hoolikat kaalumist ja ei 
tohiks üldjuhul ületada 5 aastat. Neil 
juhtudel, kui tegu on tõestatud tõsise ohuga 
avalikule korrale ja julgeolekule, tuleks 
liikmesriikidel lubada kehtestada pikem 
sissesõidukeeld.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 59
Põhjendus 11

(11) Ajutise vahistamise kasutamist tuleks 
piirata ja siduda see proportsionaalsuse 
põhimõttega. Ajutist vahistamist tuleks 
kasutada ainult siis, kui see on vajalik 
põgenemise ohu vältimiseks ja kui 
leebemate sunnimeetmete võtmine ei oleks 
piisav.

(11) Kinnipidamise kasutamist tuleks piirata 
ja siduda see proportsionaalsuse 
põhimõttega. Kinnipidamist tuleks kasutada 
ainult väljasaatmise korraldamiseks siis, kui 
leebemate sunnimeetmete võtmine ei oleks 
piisav.
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Or. fr

Selgitus

„Ajutine vahistamine" tuleks muuta „kinnipidamiseks", sest tegelikult see nii on, arvestades 
sellega kaasnevat vabadusest ilmajätmist ja selle kuni kuue kuu pikkust kestust, mis ei ole 
sugugi ajutine. Kõnealust terminoloogiamuudatust kohaldatakse ka kogu IV peatüki suhtes. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 60
Põhjendus 11

(11) Ajutise vahistamise kasutamist tuleks
piirata ja siduda see proportsionaalsuse 
põhimõttega. Ajutist vahistamist tuleks 
kasutada ainult siis, kui see on vajalik 
põgenemise ohu vältimiseks ja kui 
leebemate sunnimeetmete võtmine ei oleks 
piisav.

(11) Ajutise vahistamise mis tahes 
kasutamist peab piirama ebaseaduslike 
sisserändajatega, kelle suhtes on algatatud 
kohtumenetlus või kelle suhtes toimub 
uurimine seoses muude õigusrikkumiste 
kui haldusõigusrikkumistega ja siduma
proportsionaalsuse põhimõttega. Ajutist 
vahistamist tuleks kasutada ainult siis, kui 
see on vajalik põgenemise ohu vältimiseks ja 
kui leebemate sunnimeetmete võtmine ei 
oleks piisav.

Or. it

Selgitus

Ühtegi võetavat ajutise vahistamise meedet ei tohi seostada haldusõigusrikkumistega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 61
Põhjendus 12

(12) Tuleks ette näha, kuidas lahendada 
olukord, kus kolmanda riigi kodanik, kelle 
kohta üks liikmesriik on väljastanud 
väljasaatmiskorralduse või vastu võtnud 
tagasisaatmisotsuse, on kinni peetud teise 
liikmesriigi territooriumil.

(12) Tuleks ette näha, kuidas lahendada 
olukord, kus kolmanda riigi kodanik, kelle 
kohta üks liikmesriik on väljastanud 
väljasaatmiskorralduse või vastu võtnud 
tagasisaatmisotsuse, on kinni peetud teise 
liikmesriigi territooriumil. Kõnealune 
menetlus võib jõustuda vaid pärast 
liikumise ja elamislubade vastastikuse 
tunnustamise korra ühtlustamist kõikide 
liikmesriikide poolt. 
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Or. it

Selgitus

Euroopa Liidul on enne tagasisaatmispoliitika vastuvõtmist vaja kehtestada õigusloomega 
seotud raamistik, mis reguleerib Euroopa territooriumile sisenemise seaduslikke kanaleid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 62
Põhjendus 15

(15) Liikmesriikidel peaks olema kiire 
juurdepääs teabele tagasisaatmisotsuste, 
väljasaatmiskorralduste ja 
sissesõidukeeldude kohta, mille on 
väljastanud mõni teine liikmesriik. Selline 
teabevahetus peaks toimuma vastavalt 
[loodavale otsusele/määrusele, mis käsitleb 
teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi 
(SIS II) loomist, toimimist ja kasutamist].

(15) Liikmesriikidel peaks olema kiire 
juurdepääs teabele tagasisaatmisotsuste, 
väljasaatmiskorralduste ja 
sissesõidukeeldude kohta, mille on 
väljastanud mõni teine liikmesriik. Selline 
teabevahetus, mis rajaneb õiguse eraelu 
puutumatuse ja isikuandmete kaitse rangel 
austamisel, peaks toimuma vastavalt 
[loodavale otsusele/määrusele, mis käsitleb 
teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi 
(SIS II) loomist, toimimist ja kasutamist].
Sellisele teabele juurdepääsuks ja sellise 
teabe kasutamiseks peaks olema nõutav 
kohtuorganite luba ja need peaksid 
piirduma käesoleva direktiivi 
eesmärkidega.

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 63
Põhjendus 16

(16) Kuna liikmesriigid ei suuda käesoleva 
direktiivi ulatuse ja mõju tõttu piisavalt 
saavutada selle eesmärki luua seoses 
tagasisaatmise, väljasaatmise, 
sunnimeetmete võtmise, ajutise vahistamise 
ja sissesõiduga ühised eeskirjad, mistõttu 
nimetatud eesmärki on lihtsam saavutada 
ühenduse tasandil, võib ühendus võtta 
meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 
5 sätestatud subsidiaarsuspõhimõttega.

(16) Kuna liikmesriigid ei suuda käesoleva 
direktiivi ulatuse ja mõju tõttu piisavalt 
saavutada selle eesmärki luua seoses 
tagasisaatmise, väljasaatmise, 
sunnimeetmete võtmise, ajutise vahistamise 
ja sissesõiduga ühised eeskirjad, mistõttu 
nimetatud eesmärki on lihtsam saavutada 
ühenduse tasandil, võib ühendus võtta 
meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 
5 sätestatud subsidiaarsuspõhimõttega.
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Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv kaugemale, kui on 
vajalik nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks.

Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt 
jõustub käesolev direktiiv alles pärast 
ühenduse õigusaktide kehtestamist, mis 
kehtivad kõigis liikmesriikides ja 
reguleerivad seaduslikku sisserännet.

Or. it

Selgitus

Euroopa Liidul on enne tagasisaatmispoliitika vastuvõtmist vaja kehtestada õigusloomega 
seotud raamistik, mis reguleerib Euroopa territooriumile sisenemise seaduslikke kanaleid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 64
Põhjendus 17

(17) Liikmesriigid peaksid käesoleva 
direktiivi sätteid jõustama, 
diskrimineerimata soo, rassi, nahavärvi, 
etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste 
omaduste, keeleoskuse, usutunnistuse või 
veendumuste, poliitiliste või muude 
arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, 
varalise seisundi, sünnipära, puuete, vanuse 
või seksuaalse sättumuse põhjal.

(17) Liikmesriigid peaksid käesoleva 
direktiivi sätteid jõustama, 
diskrimineerimata soo, rassi, nahavärvi, 
etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste 
omaduste, keeleoskuse, usutunnistuse või 
veendumuste, poliitiliste või muude 
arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, 
varalise seisundi, sünnipära, puuete, vanuse 
või seksuaalse sättumuse põhjal täielikus 
vastavuses rahvusvaheliste 
konventsioonidega ning vältides 
ebainimlikku ja alandavat kohtlemist ning 
lõpetades sunniviisilise kinnipidamise, mis 
hõlmab Euroopa ja kolmandate riikide 
kodanike erinevaid õigusi.

Or. it

Selgitus

Suurem selgus on vajalik inimõiguste kaitse osas kõnealuse direktiivi kohaselt.  

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 65
Põhjendus 18
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(18) Vastavalt 1989. aasta ÜRO lapse 
õiguste konventsioonile, peaksid 
liikmesriigid käesoleva direktiivi 
rakendamisel esmatähtsaks pidama lapse 
parimaid huvisid. Vastavalt Euroopa 
inimõiguste konventsioonile peaksid 
liikmesriigid käesoleva direktiivi 
rakendamisel esmatähtsaks pidama austust 
perekonnaelu vastu.

(18) Vastavalt 1989. aasta ÜRO lapse 
õiguste konventsioonile, peaksid 
liikmesriigid käesoleva direktiivi 
rakendamisel esmatähtsaks pidama lapse 
parimaid huvisid. Seepärast ei tohi alaealisi 
kunagi hoida kinnipidamisasutustes või 
tingimustes, kus nende vabadust piiratakse 
Euroopa Liidus või Euroopa Liidu 
rahastatud kohtades ja/või liikmesriikides.
Vastavalt Euroopa inimõiguste 
konventsioonile peaksid liikmesriigid 
käesoleva direktiivi rakendamisel 
esmatähtsaks pidama austust perekonnaelu 
vastu.

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 66
Põhjendus 19

(19) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
piira kohustusi, mis tulenevad 28. juuli 
1951. aasta Genfi pagulasseisundi 
konventsioonist, mida on muudetud 31. 
jaanuari 1967. aasta New Yorgi 
protokolliga.

(19) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
piira kohustusi, mis tulenevad 28. juuli 
1951. aasta Genfi pagulasseisundi 
konventsioonist, mida on muudetud 31. 
jaanuari 1967. aasta New Yorgi 
protokolliga. Seega on keelatud kõik 
pagulaste, kolmandate riikide kodanike, 
keda hõlmab humanitaarkaitsekord, ja 
varjupaigataotlejate sunniviisilise 
kinnipidamise vormid.

Or. it

Selgitus

Vastavalt kehtivatele rahvusvahelistele sätetele tuleb täpsustada ülapool mainitud vajadusi. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 67
Põhjendus 24

(24) Kuna käesolevat direktiivi kohaldatakse 
kolmandate riikide kodanike suhtes, kes ei 
vasta või enam ei vasta sissesõidu 

(24) Kuna käesolevat direktiivi kohaldatakse 
kolmandate riikide kodanike suhtes, kes ei 
vasta sissesõidu tingimustele vastavalt 
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tingimustele vastavalt Schengeni lepingu 
rakendamise konventsioonile, kujutab see 
endast õigusakti, mis põhineb Schengen 
acquis´l või on sellega seotud mõnel muul 
viisil vastavalt ühinemisakti artikli 3 lõikele 
2.

Schengeni lepingu rakendamise 
konventsioonile, kujutab see endast 
õigusakti, mis põhineb Schengen acquis´l 
või on sellega seotud mõnel muul viisil 
vastavalt ühinemisakti artikli 3 lõikele 2.

Or. it

Selgitus

Ühtsete normide rakendamiseks seoses tagasisaatmispoliitikaga on vaja kehtestada eraldi 
sätted isikute osas, kes sisenevad ELi esimest korda, ja isikute osas, kellele on liikmesriik 
andnud varem elamisloa või pakkunud muus vormis humanitaarkaitset. Selleks tuleb koostada 
säte eraldi direktiivi jaoks kolmandate riikide kodanikele, kellele on varem antud elamisluba 
või kes on saanud mõnes muus vormis humanitaarkaitset.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 68
Artikkel 1

Käesolevas direktiivis sätestatakse ühised 
nõuded ja kord, mida tuleb kohaldada 
liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate 
kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel 
vastavalt ühenduse õiguse üldpõhimõtete 
hulka kuuluvatele põhiõigustele ja 
rahvusvahelisele õigusele, kaasa arvatud 
pagulaste kaitse ja inimõigustega seotud 
kohustustele.

Käesolevas direktiivis, mis jõustub pärast 
seaduslikku ja majanduslikku migratsiooni 
käsitlevate ühenduse õigusaktide 
kehtestamist, sätestatakse ühised nõuded ja 
kord, mida tuleb kohaldada liikmesriikides 
ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide
kodanike tagasisaatmisel vastavalt ühenduse 
õiguse üldpõhimõtete hulka kuuluvatele 
põhiõigustele ja rahvusvahelisele õigusele, 
kaasa arvatud pagulaste kaitse ja 
inimõigustega seotud kohustustele ning 
kohustustele, mis tulenevad õiguse 
universaalsusest, ilma ELi liikmesriikide 
kodanike ja kolmandate riikide kodanike 
vahelise diskrimineerimiseta.

Or. it

Selgitus

Euroopa Liidul on enne tagasisaatmispoliitika vastuvõtmist vaja kehtestada õigusloomega 
seotud raamistik, mis reguleerib Euroopa territooriumile sisenemise seaduslikke kanaleid. 
Ühenduse kodanike ja muude kodanike kui ühenduse kodanike võrdne kohtlemine peab olema 
käesoleva direktiivi sätete rakendamise põhireegel.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 69
Artikli 2 lõige 1

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
liikmesriigi territooriumil ebaseaduslikult 
viibivate kolmanda riigi kodanike suhtes, 

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
liikmesriigi territooriumil ebaseaduslikult 
viibivate kolmanda riigi kodanike suhtes, 
kes ei vasta sissesõidu tingimustele vastavalt 
Schengeni lepingu rakendamise 
konventsiooni artiklile 5.

(a) kes ei vasta või enam ei vasta sissesõidu 
tingimustele vastavalt Schengeni lepingu 
rakendamise konventsiooni artiklile 5, või
(b) kes viibivad mõnel muul viisil 
ebaseaduslikult liikmesriigi territooriumil.

Or. it

Selgitus

Ühtsete normide rakendamiseks seoses tagasisaatmispoliitikaga on vaja kehtestada eraldi 
sätted isikute suhtes, kes sisenevad ELi esimest korda ja isikute suhtes, kellele on liikmesriik 
andnud varem elamisloa või pakkunud muus vormis humanitaarkaitset. Selleks tuleb koostada 
säte eraldi direktiivi jaoks kolmandate riikide kodanikele, kellele on varem antud elamisluba 
või kes on saanud mõnes muus vormis humanitaarkaitset.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 70
Artikli 2 lõige 2

2. Liikmesriik võib otsustada käesolevat 
direktiivi mitte kohalda nende kolmandate 
riikide kodanike suhtes, kellele ei ole antud 
sissesõiduluba liikmesriigi transiidialasse.
Sellele vaatamata kindlustavad 
liikmesriigid selle, et nende kolmandate 
riikide kodanike kohtlemine ja kaitsetase ei 
oleks ebasoodsam kui on sätestatud 
artiklites 8, 10, 13 ja 15.

välja jäetud

Or. it
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Selgitus

Hetkel puudub liikmesriigi transiidiala määratlus. Seega on eelistatav, et direktiivi lisataks 
konkreetsed sätted.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mihael Brejc

Muudatusettepanek 71
Artikli 2 lõige 2

2. Liikmesriik võib otsustada käesolevat 
direktiivi mitte kohalda nende kolmandate 
riikide kodanike suhtes, kellele ei ole antud 
sissesõiduluba liikmesriigi transiidialasse.
Sellele vaatamata kindlustavad 
liikmesriigid selle, et nende kolmandate 
riikide kodanike kohtlemine ja kaitsetase ei 
oleks ebasoodsam kui on sätestatud 
artiklites 8, 10, 13 ja 15.

välja jäetud

Or. sl

Selgitus

Sisenemiskeeld on juba sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta 
määruse (EÜ) nr 562/2006, (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad 
ühenduse eeskirjad) (Schengeni piirieeskirjad)) artiklis 13. Lisaks sellele on võimalus 
kohaldada kõnealuse direktiivi sätteid transiitalal viibivate reisijate suhtes vastuolus 
Schengeni lepingu (mis kohustab vedajaid võtma endale vastutus kolmandate riikide kodanike
suhtes, kellel on keelatud riiki siseneda, ning nõuab, et nad saadaksid kolmandate riikide 
kodanikud tagasi kolmandasse riiki, kust vedaja nad tõi) rakendamise konventsiooni artikli 26 
sätetega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Lambert

Muudatusettepanek 72
Artikli 2 lõige 2

2. Liikmesriik võib otsustada käesolevat 
direktiivi mitte kohalda nende kolmandate 
riikide kodanike suhtes, kellele ei ole antud 
sissesõiduluba liikmesriigi transiidialasse.
Sellele vaatamata kindlustavad liikmesriigid
selle, et nende kolmandate riikide kodanike 
kohtlemine ja kaitsetase ei oleks 
ebasoodsam kui on sätestatud artiklites 8, 

2. Liikmesriigid kohaldavad ka käesolevat 
direktiivi nende kolmandate riikide kodanike 
suhtes, kellele ei ole antud sissesõiduluba 
liikmesriigi transiidialasse. Nad
kindlustavad selle, et nende kolmandate 
riikide kodanike kohtlemine ja kaitsetase ei 
oleks ebasoodsam kui on sätestatud artiklites 
8, 10, 13 ja 15.
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10, 13 ja 15.

Or. en

Selgitus

Transiitalad on alad, kuhu enamik inimesi saabub ja taotleb varjupaika ning seepärast peaks 
kõnealune direktiiv hõlmama transiitalasid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 73
Artikli 2 lõike 3 punkt b a (uus)

(b a) kelle suhtes kohaldatakse või on 
kohaldatud humanitaarkaitset;

Or. it

Selgitus

Arvestades selliste inimeste suhtes kohaldatavaid eritingimusi, tuleks nad direktiivi 
reguleerimisalast välja jätta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 74
Artikli 2 lõike 3 punkt b b (uus)

(b b) kellel on olnud eelneva 5 aasta 
jooksul vähemalt üks elamisluba;

Or. it

Selgitus

Arvestades selliste inimeste suhtes kohaldatavaid eritingimusi, tuleks nad direktiivi 
reguleerimisalast välja jätta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 75
Artikli 2 lõike 3 punkt b c (uus)
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(b c) kes on algatanud 
reguleerimismenetlusi;

Or. it

Selgitus

Arvestades selliste inimeste suhtes kohaldatavaid eritingimusi, tuleks nad direktiivi 
reguleerimisalast välja jätta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 76
Artikli 2 lõike 3 punkt b d (uus)

(b d) kes on alaealised;

Or. it

Selgitus

Arvestades selliste inimeste suhtes kohaldatavaid eritingimusi, tuleks nad direktiivi 
reguleerimisalast välja jätta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 77
Artikli 2 lõike 3 punkt b e (uus)

(b e) kellel hoolimata sellest, et nad ei ole 
jõudnud täisikka, on vaja oma viibimist 
liikmesriigi territooriumil õpingute pärast 
pikendada;

Or. it

Selgitus

Arvestades selliste inimeste suhtes kohaldatavaid eritingimusi, tuleks nad direktiivi 
reguleerimisalast välja jätta.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 78
Artikli 2 lõike 3 punkt b f (uus)

(b f) kes on ülalpeetavate lastega vanemad;

Or. it

Selgitus

Arvestades selliste inimeste suhtes kohaldatavaid eritingimusi, tuleks nad direktiivi 
reguleerimisalast välja jätta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 79
Artikli 2 lõike 3 punkt b g (uus)

(b g) kes on võimelised näitama, et nad on 
hoolimata ebaseadusliku elaniku staatusest 
hästi integreerunud;

Or. it

Selgitus

Arvestades selliste inimeste suhtes kohaldatavaid eritingimusi, tuleks nad direktiivi 
reguleerimisalast välja jätta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 80
Artikli 2 lõike 3 punkt b h (uus)

(b h) kes töötavad ebaseaduslikul tööturul 
ja on kaevanud tööandjate tegevuse 
ebaseadusliku olemuse üle;

Or. it

Selgitus

Arvestades selliste inimeste suhtes kohaldatavaid eritingimusi, tuleks nad direktiivi 
reguleerimisalast välja jätta.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 81
Artikli 2 lõike 3 punkt b i (uus)

(b i) kes, olles viibinud riigis 
ebaseaduslikult, on saanud tööandjatelt 
seadusliku töökoha pakkumise.

Or. it

Selgitus

Arvestades selliste inimeste suhtes kohaldatavaid eritingimusi, tuleks nad direktiivi 
reguleerimisalast välja jätta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 82
Artikli 3 punkt b

(b) ebaseaduslik riigisviibimine - kolmanda 
riigi kodaniku viibimine liikmesriigi 
territooriumil, kui ta ei vasta või enam ei 
vasta asjaomases liikmesriigis viibimise või 
elamise tingimustele;

(b) ebaseaduslik riigisviibimine – kolmanda 
riigi kodaniku viibimine liikmesriigi 
territooriumil, kui ta ei vasta asjaomases 
liikmesriigis viibimise või elamise 
tingimustele;

Or. it

Selgitus

Ühtsete normide rakendamiseks seoses tagasisaatmispoliitikaga on vaja kehtestada eraldi 
sätted isikute suhtes, kes sisenevad ELi esimest korda, ja isikute suhtes, kellele on liikmesriik 
andnud varem elamisloa või pakkunud muus vormis humanitaarkaitset. Selleks tuleb koostada 
säte eraldi direktiivi jaoks kolmandate riikide kodanikele, kellele on varem antud elamisluba 
või kes on saanud mõnes muus vormis humanitaarkaitset.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 83
Artikli 3 punkt c

(c) tagasipöördumine või tagasisaatmine -
vabatahtlik või sunniviisiline naasmine 

(c) tagasipöördumine või tagasisaatmine –
vabatahtlik või sunniviisiline naasmine 
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päritolumaale, transiidiriiki või muusse 
kolmandasse riiki;

päritolumaale või transiidiriiki, kus 
kolmanda riigi kodanikul on tugevad 
perekondlikud sidemed ja millele ta on 
andnud teadliku nõusoleku;

Or. fr

Selgitus

Tagasipöördumine või tagasisaatmine ei tohiks enam sisaldada minekut tagasi riiki, kus isik 
ei ole kunagi viibinud või kellega tal ei ole märkimisväärseid sidemeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jeanine Hennis-Plasschaert

Muudatusettepanek 84
Artikli 3 punkt c

(c) tagasipöördumine või tagasisaatmine -
vabatahtlik või sunniviisiline naasmine 
päritolumaale, transiidiriiki või muusse 
kolmandasse riiki;

(c) tagasipöördumine või tagasisaatmine –
vabatahtlik või sunniviisiline naasmine 
päritolumaale;

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus võetakse arvesse ümberasujate tervislikku seisundit vaid tagades, et 
nad päritolumaale transportimise ajal ei sure. Tuleb rõhutada, et terviseküsimused ei tohiks 
sõltuda ühestki tekkivast kulust. Haigete ümberasujate tervist ja elu ei tohiks asetada 
haldusmenetluse tõttu ohtu. Seepärast on kõnealuse ettepaneku eesmärk piisava arstiabi 
tagamine raske haiguse juhtudel, enne kui on alustatud tagasisaatmismenetlust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 85
Artikli 3 punkt c

(c) tagasipöördumine või tagasisaatmine -
vabatahtlik või sunniviisiline naasmine 
päritolumaale, transiidiriiki või muusse 
kolmandasse riiki;

(c) tagasipöördumine või tagasisaatmine –
üksnes naasmine päritolumaale;

Or. it
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Selgitus

Termini „tagasipöördumine või tagasisaatmine" nõuetekohane heakskiitmine asjaomase 
sektori kohustuslike allikate kohaselt tähendab üksnes naasmist päritoluriiki. Kõnealuse 
tähenduse mis tahes moonutamine on vastuolus esialgse terminiga „tagasipöördumine või 
tagasisaatmine". 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 86
Artikli 3 punkt d

(d) tagasisaatmisotsus - haldus- või
kohtuotsus või -akt, millega sätestatakse, et 
kolmanda riigi kodaniku riigisviibimine on 
ebaseaduslik ja kehtestab kohustuse naasta;

(d) tagasisaatmisotsus – kohtuotsus, millega 
sätestatakse, et kolmanda riigi kodaniku 
riigisviibimine on ebaseaduslik ja kehtestab 
kohustuse naasta;

Or. it

Selgitus

Tagasisaatmisotsuseid peavad vastu võtma üksnes kohtud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 87
Artikli 3 punkt f

(f) väljasaatmiskorraldus - haldus- või
kohtuotsus või -akt, milles tehakse otsus 
väljasaatmise kohta;

(f) väljasaatmiskorraldus – kohtuotsus, 
milles tehakse otsus väljasaatmise kohta;

Or. it

Selgitus

Väljasaatmiskorraldusi peavad välja andma üksnes kohtud..

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Lambert

Muudatusettepanek 88
Artikli 3 punkt g

g) sissesõidukeeld - haldus- või kohtuotsus 
või -akt, mis takistab sissesõitu liikmesriigi 

välja jäetud
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territooriumile kindla ajavahemiku jooksul.

Or. en

Selgitus

„Sissesõidukeeld" tuleks üldisel alusel ära kaotada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 89
Artikli 3 punkt g

(g) sissesõidukeeld - haldus- või kohtuotsus 
või -akt, mis takistab sissesõitu liikmesriigi 
territooriumile kindla ajavahemiku jooksul.

(g) sissesõidukeeld – haldus- või kohtuotsus 
või -akt, mis takistab kolmandate riikide 
kodanikel, kes kujutavad endast ohtu 
avalikule korrale, sissesõitu liikmesriigi 
territooriumile kindla ajavahemiku jooksul.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 90
Artikli 3 punkt g

(g) sissesõidukeeld - haldus- või kohtuotsus 
või -akt, mis takistab sissesõitu liikmesriigi 
territooriumile kindla ajavahemiku jooksul.

(g) sissesõidukeeld – kohtuotsus, mis 
takistab sissesõitu liikmesriigi 
territooriumile kindla ajavahemiku jooksul.

Or. it

Selgitus

Otsuseid sissesõidukeelu kehtestamiseks peavad vastu võtma üksnes kohtud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 91
Artikli 3 punkt g a (uus)

(g a) põgenemisoht – haldus- või 
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kohtuorgani poolt pärast eraldi hindamist 
vastu võetud mis tahes otsus seoses 
kolmanda riigi kodanikuga, kelle suhtes 
kohaldatakse tagasisaatmisotsust või 
väljasaatmiskorraldust, pidades silmas 
põgenemisohu olemasolu, kui tuvastatakse 
tema poolt otsuse täitmata jätmine.
Kõnealune otsus peab põhinema seaduses 
sätestatud objektiivsetel kriteeriumidel;

Or. fr

Selgitus

„Põgenemisohu" range määratlus on vajalik selleks, et vältida igasugust kõnealuse mõiste 
kuritarvituslikku tõlgendust ja tagada, et vabatahtlikule naasmisele prioriteedi andmiseks on 
täidetud kõik vajalikud tingimused. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 92
Artikli 3 punkt g b (uus)

(g b) kinnipidamine – sunniviisilisele 
tagasisaatmisele kuuluva kolmanda riigi 
kodaniku kinni pidamine peamiselt 
spetsiaalses kinnipidamiskeskuses 
eesmärgiga korraldada tema 
väljasaatmine; kõnealuse kinnipidamise 
aeg peaks olema nii lühike kui võimalik;

Or. fr

Selgitus

Arvestades, et kinnipidamine kuni väljasaatmiseni on vabadust piirav meede, tuleks see 
selgelt määratleda, et vältida nimetatud termini igasugust kuritarvituslikku tõlgendamist.
Seda saab õigustada vaid kui väljasaatmise korraldamise vahendit sunniviisilise 
tagasisaatmise juhtumitel ja seda üksnes nii lühikese aja jooksul kui võimalik.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 93
Artikli 3 punkt g c (uus)
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(g c) transiitala – laevale mineku koha ja 
laevalt maaletuleku koha ning 
kontrollpunktide vaheline ala 
territooriumile juurdepääsuks või sealt 
lahkumiseks; kõnealusel alal ei ole 
territooriumivälist staatust; nimetatud ala 
suhtes kohaldatakse Euroopa inimõiguste 
konventsiooni artikli 5 lõiget 1;

Or. fr

Selgitus

Kuigi direktiivis sisalduvaid tagatisi transiitalade suhtes ei kohaldata, on liikmesriikidel 
kohustus tagada vastavus Euroopa inimõiguste konventsioonile sarnaselt sellele, mis on 
sätestatud käesoleva ettepaneku artiklites 5, 6, 12 ja 14.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 94
Artikli 3 punkt g d (uus)

(g d) kaitsetud isikud – alaealised, saatjata 
alaealised, puuetega inimesed, vanurid, 
rasedad, alaealiste lastega üksikvanemad 
ning piinamise, vägistamise või muude 
psühholoogilise, füüsilise või seksuaalse 
vägivalla raskete vormide ohvriks langenud 
isikud.

Or. fr

Selgitus

Käesoleva ettepaneku sätetele tuleks lisada määratlus selle kohta, mida mõeldakse 
haavatavate isikute all. Määratlus on võetud nõukogu direktiivi 2003/9/EÜ (millega 
sätestatakse varjupaigataotlejate vastuvõtu miinimumnõuded) artikli 17 lõikest 1.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 95
Artikli 3 punkt g a (uus)

(g a) kinnipidamine – kolmanda riigi 
kodanike, kelle suhtes kohaldatakse 
väljasaatmiskorraldust või 
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tagasisaatmisotsust ja kellega seoses on 
olemas tõsine alus põgenemisohu 
uskumiseks, vahi all hoidmine.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jeanine Hennis-Plasschaert
Muudatusettepanek 96

Artikli 3 punkt g a (uus)

(g a) ajutine vahistamine kui 
õiguskaitsevahend – ebaseaduslikult riigis 
viibiva kolmanda riigi kodaniku, kelle 
suhtes kohaldatakse 
väljasaatmiskorraldust, ajutine 
kinnipidamine ajutise vahistamise 
ruumides eesmärgiga takistada tal tema 
väljasaatmise ettevalmistamise ajal 
põgeneda;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jeanine Hennis-Plasschaert

Muudatusettepanek 97
Artikli 3 punkt g b (uus)

(g b) ajutise vahistamise ruumid –
väljaspool transiitalasid paiknevad 
kinnipidamiskohad, v.a vanglad, kus riigis 
ebaseaduslikult viibivad kolmandate riikide 
kodanikud on jäetud liikumisvabadusest 
ilma;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jeanine Hennis-Plasschaert

Muudatusettepanek 98
Artikli 3 punkt g c (uus)

(g c) kaitsetud isikud – eelkõige alaealised, 
puuetega inimesed, haiged inimesed, 
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rasedad.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mihael Brejc

Muudatusettepanek 99
Artikli 4 pealkiri

Soodsamad sätted Eelmised ja soodsamad sätted

Or. sl

Selgitus

Kahepoolsed lepingud, mis käsitlevad ebaseaduslikult kahe allakirjutanud riigi vahelist piiri 
ebaseaduslikult ületavate välismaalaste käsitlemise korra lihtsustamist, on ebaseaduslikult 
piiri ületamisega lihtsama, kiirema ja tõhusama käsitlemise tingimus. Kui allakirjutanud 
riigid tunnustavad vastastikuse usalduse ja hea koostöö alusel ühes riigis toimuvaid juriidilisi 
menetlusi, on ebaseaduslikult piiri ületavate kolmandate riikide kodanike suhtes kohaldatavad 
menetlused samuti humaansemad. See on ilmseim siis, kui haldusmenetluste ajal kohaldatakse 
liikumispiiranguid. Ka selles suhtes on väga oluline menetluste tõhusus, mis muutuks kõikide 
kavandatud direktiivi sätetega oluliselt halvemaks. Isegi kui kiidetaks heaks kõik 
tagasisaatmisotsust käsitlevate artiklite kõik muudatusettepanekud, takistaksid kavandatava 
direktiivi haldusnõuded kahepoolsete lepingute rakendamist, kui need seda täiesti võimatuks 
ei muudaks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mihael Brejc

Muudatusettepanek 100
Artikli 4 lõige 1

1. Käesolev direktiiv ei piira järgmiste 
õigusaktide soodsamate sätete kohaldamist:

1. Käesolev direktiiv ei piira järgmiste 
õigusaktide eelnevalt otsustatud kehtivate 
sätete kohaldamist:

Or. sl

Selgitus

Kahepoolsed lepingud, mis käsitlevad ebaseaduslikult kahe allakirjutanud riigi vahelist piiri 
ebaseaduslikult ületavate välismaalaste käsitlemise korra lihtsustamist, on ebaseaduslikult 
piiri ületamisega lihtsama, kiirema ja tõhusama käsitlemise tingimus. Kui allakirjutanud 
riigid tunnustavad vastastikuse usalduse ja hea koostöö alusel ühes riigis toimuvaid juriidilisi 
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menetlusi, on ebaseaduslikult piiri ületavate kolmandate riikide kodanike suhtes kohaldatavad 
menetlused samuti humaansemad. See on ilmseim siis, kui haldusmenetluste ajal kohaldatakse 
liikumispiiranguid. Ka selles suhtes on väga oluline menetluste tõhusus, mis muutuks kõikide 
kavandatud direktiivi sätetega oluliselt halvemaks. Isegi kui kiidetaks heaks kõik 
tagasisaatmisotsust käsitlevate artiklite kõik muudatusettepanekud, takistaksid kavandatava 
direktiivi haldusnõuded kahepoolsete lepingute rakendamist, kui need seda täiesti võimatuks 
ei muudaks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 101
Artikli 4 lõige 1

1. Käesolev direktiiv ei piira järgmiste 
õigusaktide soodsamate sätete kohaldamist:

1. Käesolev direktiiv tühistab järgmiste 
õigusaktide kõik sätted:

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 102
Artikkel 5

Käesoleva direktiivi rakendamisel võtavad 
liikmesriigid nõuetekohaselt arvesse 
kolmanda riigi kodaniku peresuhete laadi ja 
kestust, tema liikmesriigis viibimise kestust 
ja perekonna olemasolu, kultuurilisi ja 
sotsiaalseid sidemeid päritolumaaga. Nad 
võtavad arvesse ka lapse parimaid huvisid 
vastavalt 1989. aasta ÜRO lapse õiguste 
konventsioonile.

Käesoleva direktiivi rakendamisel võtavad 
liikmesriigid Euroopa inimõiguste 
konventsiooni artiklit 8 järgides 
nõuetekohaselt arvesse kolmanda riigi 
kodaniku peresuhete laadi ja kestust, tema 
liikmesriigis viibimise kestust ja perekonna 
olemasolu, kultuurilisi ja sotsiaalseid 
sidemeid päritolumaaga. Nad austavad lapse 
parimaid huvisid vastavalt 1989. aasta ÜRO 
lapse õiguste konventsioonile.

Or. fr

Selgitus

Kui tuleb järgida lapse parimate huvide põhimõtet, ei tohiks vastavalt ÜRO lapse õiguste 
konventsiooni artiklile 3 väljasaatmismenetlus last kunagi puudutada. Kui päritoluriiki 
tagasisaatmine näib kõige asjakohasem variant, tuleks see korraldada eraldi menetluse alusel 
ja see ei tohi mingil juhul kaasa tuua kinnipidamist.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 103
Artikli 5 esimene lõik (uus)

Liikmesriigid tagavad lapse parimates 
huvides, et alaealiste suhtes ei kohaldataks 
mingil juhul väljasaatmis- või 
vangistusmeetmeid.
Ühe või enama alaealisega perekondade 
suhtes ei tohi mingil juhul kohaldada 
ühtegi vangistusmeedet ja prioriteet 
antakse kinnipidamise alternatiividele.

Or. fr

Selgitus

Põhimõtteliselt ei tohi alaealisi kunagi kinni pidada või sunniviisiliselt riigist välja saata.
Lisaks sellele tuleks iga välismaalast, kes väidab, et on alaealine, selleks pidada, kuni 
puuduvad vastupidist tõendavad tõendid, ja tema alaealise staatust võib vaidlustada vaid 
kohtuotsus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 104
Artikli 5 esimene a lõik (uus)

Käesoleva direktiivi rakendamisel võtavad 
liikmesriigid nõuetekohaselt arvesse kõige 
kaitsetumaid sotsiaalseid rühmi, viidates 
nõuetekohaselt teguritele, nagu iga, 
füüsiline ja vaimne tervis ning sugu.

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 105
Artikli 6 lõige 1

1. Liikmesriigid väljastavad 
tagasisaatmisotsuse iga kolmanda riigi
kodaniku kohta, kes viibib nende 

1. Liikmesriigid väljastavad 
tagasisaatmisotsuse riigis ebaseaduslikult 
viibivate kolmandate riikide kodanikele, kes 
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territooriumil ebaseaduslikult. pärast kohtuorganite vastuvõetud otsust ei 
vasta nõuetele, mis puudutavad käesoleva 
direktiivi artiklis 2 sätestatud 
reguleerimisala.

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mihael Brejc

Muudatusettepanek 106
Artikli 6 lõige 1

1. Liikmesriigid väljastavad 
tagasisaatmisotsuse iga kolmanda riigi 
kodaniku kohta, kes viibib nende
territooriumil ebaseaduslikult.

1. Liikmesriigid väljastavad 
tagasisaatmisotsuse iga kolmanda riigi
kodaniku kohta, kes ei vasta enam 
Schengeni piirieeskirjade artiklis 5 
sätestatud sissesõidutingimustele.

Or. sl

Selgitus

Kõnealuse artikli sätteid ei tohiks kohaldada kõikide liikmesriiki ebaseaduslikult sisenenud 
kolmandate riikide kodanike suhtes, kuna see takistab tõhusat tagasisaatmist. Loogiline on 
siiski selle kohaldamine kolmandate riikide kodanike suhtes, kes sisenesid liikmesriigi 
territooriumile seaduslikult ja ei ole kõnealuselt territooriumilt teatava ajavahemiku jooksul 
lahkunud. See säilitab n.ö kaheastmelise lähenemisviisi ebaseaduslike sisserändajate 
käsitlemise kohta, nagu on määratletud kavandatavas direktiivis. See teeb vaid vahet kahe 
kolmanda riigi kodaniku vahel sisserände vastaste tõhusate meetmete võtmise eesmärgil, mis 
on direktiivi eesmärk. Liikmesriikidele võimaluse väljastada tagasisaatmisotsuseid kõikide 
välismaalaste suhtes, kes sisenevad liikmesriigi territooriumile ja viibivad seal 
ebaseaduslikult, andmise jätkamine ei muuda olemasolevaid erinevusi riisisisestes 
õigusaktides. Mõned riigid väljastavad selliseid otsuseid vabatahtliku naasmise kohta samas, 
kui teised seda ei tee, mis kujutab endast suurimat tõmbetegurit nende liikmesriikide jaoks, 
kellel selliseid sätteid ei ole, kuna kolmandate riikide kodanikud tahavad minna liikmesriiki, 
kus neil on liikumisvabadus, kuigi neid liigitatakse kui ebaseaduslikke sisserändajaid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 107
Artikli 6 lõige 1

1. Liikmesriigid väljastavad
tagasisaatmisotsuse iga kolmanda riigi 

1. Liikmesriigid võivad väljastada
tagasisaatmisotsuse iga kolmanda riigi 
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kodaniku kohta, kes viibib nende 
territooriumil ebaseaduslikult.

kodaniku kohta, kes viibib nende 
territooriumil ebaseaduslikult.

Or. fr

Selgitus

Tagasisaatmisotsust ei tohiks esitada kui standardkorda ja see peaks võtma arvesse iga isiku 
individuaalse hindamise protsessi, järgides nõuetekohaselt mittetagasisaatmise põhimõtet.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Lambert

Muudatusettepanek 108
Artikli 6 lõige 1

1. Liikmesriigid väljastavad
tagasisaatmisotsuse iga kolmanda riigi 
kodaniku kohta, kes viibib nende 
territooriumil ebaseaduslikult.

1. Liikmesriigid võivad väljastada
tagasisaatmisotsuse iga kolmanda riigi 
kodaniku kohta, kes viibib nende 
territooriumil ebaseaduslikult.

Or. en

Selgitus

Tagasisaatmisotsus ei ole kunagi kohustuslik

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 109
Artikli 6 lõige 2

2. Tagasisaatmisotsus näeb ette sobiva, kuni 
neljanädalase ajavahemiku vabatahtlikuks 
lahkumiseks, kui ei ole põhjust arvata, et 
asjaomane isik võib selle ajavahemiku 
jooksul põgeneda. Selle ajavahemiku 
jooksul võib kehtestada teatavaid kohustusi, 
mille eesmärk on vältida põgenemise ohtu, 
nagu korrapärane aruandlus ametiasutustele, 
tagatismakse tasumine, dokumentide 
üleandmine või kohustus viibida 
kindlaksmääratud elukohas.

2. Tagasisaatmisotsus näeb ette sobiva, kuni 
kümnenädalase ajavahemiku vabatahtlikuks 
lahkumiseks. Selle ajavahemiku jooksul 
võib kehtestada teatavaid kohustusi, nagu 
korrapärane aruandlus ametiasutustele või 
kohustus viibida kolmanda riigi kodaniku 
valitud kohas.

Or. it
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Selgitus

Kuna komisjon sellele osutab, siis juhul, kui tuleb soodustada vabatahtlikku naasmist, näib 
kümnenädalane ajavahemik vabatahtlikuks lahkumiseks reaalsem vahend nimetatud eesmärgi 
saavutamisel. Lisaks sellele puudub põgenemise ohu üldtunnustatud määratlus. Kõnealune 
termin tuleks seepärast direktiivist välja jätta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 110
Artikli 6 lõige 2

2. Tagasisaatmisotsus näeb ette sobiva, kuni
neljanädalase ajavahemiku vabatahtlikuks 
lahkumiseks, kui ei ole põhjust arvata, et 
asjaomane isik võib selle ajavahemiku 
jooksul põgeneda. Selle ajavahemiku 
jooksul võib kehtestada teatavaid kohustusi, 
mille eesmärk on vältida põgenemise ohtu, 
nagu korrapärane aruandlus ametiasutustele, 
tagatismakse tasumine, dokumentide 
üleandmine või kohustus viibida 
kindlaksmääratud elukohas.

2. Tagasisaatmisotsus näeb ette sobiva, mitte 
lühema kui neljanädalase ajavahemiku 
vabatahtlikuks lahkumiseks, kui pädeval
kohtu- või haldusorganil ei ole objektiivseid 
põhjuseid selleks, et arvata, et asjaomane 
isik võib selle ajavahemiku jooksul 
põgeneda. Selle ajavahemiku jooksul võib 
kehtestada teatavaid kohustusi, mille 
eesmärk on vältida põgenemise ohtu, nagu 
korrapärane aruandlus ametiasutustele, 
tagatismakse tasumine, dokumentide 
üleandmine või kohustus viibida 
kindlaksmääratud elukohas.

Or. fr

Selgitus

Kuni neljanädalane ajavahemik on liiga lühike, et võimaldada kolmanda riigi kodanikul 
reaalselt organiseerida vabatahtlikku naasmist ja valmistada end psühholoogiliselt ette 
naasmiseks riiki, kust nad helgema tuleviku otsingule lahkusid.
Vabatahtlik naasmine peaks olema prioriteet. Kõnealuse vabatahtliku naasmise võimaluse 
mis tahes kõrvaldamine põgenemisohu kahtluse alusel peab seepärast piirduma pädeva 
kohtu- või haldusorgani võetava objektiivse otsusega. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jeanine Hennis-Plasschaert

Muudatusettepanek 111
Artikli 6 lõige 2 a (uus)

2 a. Liikmesriigid võivad vajadusel 
pikendada ajavahemikku vabatahtlikuks 
lahkumiseks.
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Or. en

Selgitus

Mõned päritoluriigid teevad paremini koostööd kui teised.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 112
Artikli 6 lõige 2 a (uus)

2 a. Põgenemise ohtu ei tõesta automaatselt 
pelk asjaolu, et kolmanda riigi kodanik 
elab ebaseaduslikult liimesriigi 
territooriumil.

Or. fr

Selgitus

See on selleks, et teha selgeks, et pelka liikmesriigi territooriumil ebaseaduslik elanik olemise 
fakti ei tohiks tõlgendada automaatselt kui lõplikku tõendit põgenemise ohu olemasolu kohta.
Kõnealune lähenemisviis kujutaks endast vastuvõetamatut eeldust süütundele vastupidiselt 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 113
Artikli 6 lõige 2 b (uus)

2 b. Liikmesriigid tagavad kolmandate 
riikide kodanikele nende vabatahtliku 
naasmise hõlbustamiseks materiaalse abi ja 
nõuanded.

Or. fr

Selgitus

Kuni tagasipöördumise tõttu isikute tegeliku lahkumiseni tuleks anda minimaalset sotsiaalset 
ja finantsabi; neid ei tohiks jätta täiesti puudustkannatavaks, arvestades seda, et neil on vaja 
ette valmistada naasmist riiki, kust nad olid sunnitud põgenema ja kuhu on raske tagasi 
pöörduda.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 114
Artikli 6 lõige 2 c (uus)

2 c. Nõukogu direktiivist 2003/9/EÜ enne 
tagasisaatmisotsust kasu saavatel isikutel 
peaks olema võimalik saada jätkuvalt kasu 
kõikidest vastuvõtutingimustest, millele neil 
direktiivi alusel õigus on.

Or. fr

Selgitus

Kõnealune muudatusettepanek sarnaneb muudatusettepanekutele 112 ja 113, mille eesmärk 
on vabatahtliku naasmise hõlbustamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 115
Artikli 6 lõige 3

3. Tagasisaatmisotsus väljastatakse kas 
eraldiseisva akti või otsusena või koos
väljasaatmiskorraldusega.

3. Tagasisaatmisotsus väljastatakse 
väljasaatmiskorraldusest eraldiseisva 
otsusena.

Or. it

Selgitus

Tagasisaatmisotsused ja väljasaatmiskorraldused tuleks eraldi vastu võtta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 116
Artikli 6 lõige 3

3. Tagasisaatmisotsus väljastatakse kas 
eraldiseisva akti või otsusena või koos
väljasaatmiskorraldusega.

3. Tagasisaatmisotsus väljastatakse 
väljasaatmiskorraldusest eraldiseisva akti 
või otsusena.

Or. fr
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Selgitus

Arvestades, et väidetud prioriteet seisneb vabatahtliku naasmise soodustamises, tuleks 
kehtestada, et menetlus peab toimuma erinevates etappides, mis ei tohiks olla samaaegsed, 
kuna see oleks vabatahtliku naasmise soodustamisega vastuolus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 117
Artikli 6 lõige 4

4. Kui liikmesriikide suhtes kohaldatakse 
kohustusi, mis tulenevad põhiõigustest, eriti 
Euroopa inimõiguste konventsioonist, nagu 
õigus väljasaatmata jätmisele, õigus 
haridusele ja perekonnaühtsusele, 
tagasisaatmisotsust ei väljastata. Kui 
tagasisaatmisotsus on juba väljastatud, siis 
see tühistatakse.

4. Kui liikmesriikide suhtes kohaldatakse 
kohustusi, mis tulenevad põhiõigustest, eriti 
põgenike staatust käsitlevast Genfi 
konventsioonist, piinamise vastasest ÜRO 
konventsioonist, lapse õiguste 
konventsioonist ja Euroopa inimõiguste 
konventsioonist, nagu õigus väljasaatmata 
jätmisele, õigus haridusele ja 
perekonnaühtsusele, tagasisaatmisotsust ei 
väljastata. Kui tagasisaatmisotsus on juba 
väljastatud, siis see tühistatakse.

Or. fr

Selgitus

Kõnealused kolm lisaviidet, mis on erinevad põhjendustes juba mainitud viidetest, on 
kasulikud ja vajalikud täpsustamisel, milline kaitse on inimõiguste osas 
tagasisaatmiskorraldustes kättesaadav.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 118
Artikli 6 lõige 4

4. Kui liikmesriikide suhtes kohaldatakse 
kohustusi, mis tulenevad põhiõigustest, eriti 
Euroopa inimõiguste konventsioonist, nagu 
õigus väljasaatmata jätmisele, õigus 
haridusele ja perekonnaühtsusele, 
tagasisaatmisotsust ei väljastata. Kui 
tagasisaatmisotsus on juba väljastatud, siis 
see tühistatakse.

4. Kui liikmesriikide suhtes kohaldatakse 
kohustusi, mis tulenevad põhiõigustest, eriti 
Euroopa inimõiguste konventsioonist, 
põgenike staatust käsitlevast Genfi 
konventsioonist, piinamise vastasest ÜRO 
konventsioonist ja 1989. aasta ÜRO lapse 
õiguste konventsioonist, nagu õigus 
väljasaatmata jätmisele, õigus haridusele ja 
perekonnaühtsusele, tagasisaatmisotsust ei 
väljastata. Kui tagasisaatmisotsus on juba 
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väljastatud, siis see tühistatakse.

Or. it

Selgitus

Tagamaks, et kõik viited oleksid lisatud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrick Gaubert

Muudatusettepanek 119
Artikli 6 lõige 5

5. Liikmesriigid võivad igal ajal otsustada 
väljastada kolmanda riigi kodanikule, kes 
viibib ebaseaduslikult nende territooriumil, 
erineva elamisloa või muu loa, mis annab 
õiguse perekondlikel, inimlikel või muudel 
põhjustel riigis viibida. Sellisel juhul 
tagasisaatmisotsust ei väljastata või kui 
väljasaatmisotsus on juba väljastatud, siis 
see tühistatakse.

5. Liikmesriigid võivad igal ajal otsustada 
väljastada kolmanda riigi kodanikule, kes 
viibib ebaseaduslikult nende territooriumil, 
erineva elamisloa või muu loa, mis annab 
õiguse perekondlikel, inimlikel või muudel 
põhjustel riigis viibida.

Liikmesriigid annavad igale inimesele, 
kellel on sertifitseeritud arsti või pädevate 
riigisiseste asutuste määratud arsti poolt 
väljastatud arstlikus arvamuses antud 
hinnangu kohaselt raske haigus, erineva 
elamisloa ja tegeliku juurdepääsu 
tervishoiule, välja arvatud juhul, kui on 
tõestatud, et isikul on tema päritoluriigis 
võimalus tegelikuks juurdepääsuks ravile ja 
arstiabile.
Sellisel juhul tagasisaatmisotsust ei 
väljastata või kui väljasaatmisotsus on juba 
väljastatud, siis see tühistatakse.
Liikmesriigid teavitavad kõnealusest 
tühistamisest nõukogu otsuses …/…/EÜ 
(vastastikuse teavitamise korra 
kehtestamise kohta, mis käsitleb 
liikmesriikide meetmeid varjupaiga ja 
sisserände valdkonnas) sätestatud 
vastastikuste teavitusmehhanismide kaudu.

Or. fr
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Selgitus

Kui ametlik meditsiiniasutus tõendab, et isik on raskelt haige ja oma päritoluriigis asjakohast 
arstiabi ei saa, ei tohiks kõnealuse raskelt haige inimese tagasisaatmiseks vastu võtta ühtegi 
otsust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan ja Martine Roure

Muudatusettepanek 120
Artikli 6 lõige 5

5. Liikmesriigid võivad igal ajal otsustada 
väljastada kolmanda riigi kodanikule, kes 
viibib ebaseaduslikult nende territooriumil, 
erineva elamisloa või muu loa, mis annab 
õiguse perekondlikel, inimlikel või muudel 
põhjustel riigis viibida. Sellisel juhul 
tagasisaatmisotsust ei väljastata või kui 
väljasaatmisotsus on juba väljastatud, siis 
see tühistatakse.

5. Liikmesriigid võivad igal ajal otsustada 
väljastada kolmanda riigi kodanikule, kes 
viibib ebaseaduslikult nende territooriumil, 
erineva elamisloa või muu loa, mis annab 
õiguse perekondlikel, inimlikel või muudel 
põhjustel riigis viibida. Liikmesriigid 
annavad igale raskelt haigele isikule 
elamisloa või loa, mis tagab juurdepääsu 
arstiabile välja arvatud juhul, kui on 
tõestatud, et tal on riigis, kuhu ta naaseb 
võimalus tegelikuks juurdepääsuks 
asjakohasele arstiabile. Sellisel juhul 
tagasisaatmisotsust ei väljastata või kui 
väljasaatmisotsus on juba väljastatud, siis 
see tühistatakse.

Or. fr

Selgitus

Riigis ebaseaduslikult elavad isikud, kes on oma riiki naasnud ning kellel ei ole võimalik 
geograafilise või rahalise juurdepääsu tõttu saada oma seisundi jaoks piisavat ravi, on 
määratud kindlale surmale või invaliidistumisele. See läheb vastuollu inimõiguste austamise 
ja Euroopa Liidu poolt toetatud väärtustega. Seega tuleks halva tervisliku seisundiga 
inimestele pöörata seoses neid puudutava tagasisaatmismenetlusega erilist tähelepanu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Nuno Alvaro, Jeanine Hennis-Plasschaert

Muudatusettepanek 121
Artikli 6 lõige 5

5. Liikmesriigid võivad igal ajal otsustada 
väljastada kolmanda riigi kodanikule, kes 
viibib ebaseaduslikult nende territooriumil, 
erineva elamisloa või muu loa, mis annab 

5. Liikmesriigid võivad igal ajal otsustada 
väljastada kolmanda riigi kodanikule, kes 
viibib ebaseaduslikult nende territooriumil, 
erineva elamisloa või muu loa, mis annab 
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õiguse perekondlikel, inimlikel või muudel 
põhjustel riigis viibida. Sellisel juhul
tagasisaatmisotsust ei väljastata või kui 
väljasaatmisotsus on juba väljastatud, siis 
see tühistatakse.

õiguse perekondlikel, inimlikel või muudel 
põhjustel nende territooriumil viibida.
Liikmesriigid võivad raskelt haigele 
inimesele anda erineva elamisloa või muu 
loa, mis annab sellise riigis viibimise 
õiguse, et isikul on piisav juurdepääs 
tervishoiule, välja arvatud juhul, kui on 
võimalik tõestada, et kõnealusel isikul on 
võimalik saada oma päritoluriigis 
asjakohast ravi ja arstiabi. Sellistel juhtudel 
tagasisaatmisotsust ei väljastata või kui 
väljasaatmisotsus on juba väljastatud, siis 
see tühistatakse.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus võetakse arvesse ümberasujate tervislikku seisundit vaid tagades, 
osas, et nad päritolumaale transportimise ajal ei sure. Tuleb rõhutada, et terviseküsimused ei 
tohiks sõltuda ühestki tekkivast kulust. Haigete ümberasujate tervist ja elu ei tohiks asetada 
haldusmenetluse tõttu ohtu. Seepärast on kõnealuse ettepaneku eesmärk piisava arstiabi 
tagamine raske haiguse juhtudel enne, kui on alustatud tagasisaatmismenetlust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Lambert

Muudatusettepanek 122
Artikli 6 lõige 5

5. Liikmesriigid võivad igal ajal otsustada 
väljastada kolmanda riigi kodanikule, kes 
viibib ebaseaduslikult nende territooriumil, 
erineva elamisloa või muu loa, mis annab 
õiguse perekondlikel, inimlikel või muudel 
põhjustel riigis viibida. Sellisel juhul
tagasisaatmisotsust ei väljastata või kui 
väljasaatmisotsus on juba väljastatud, siis 
see tühistatakse.

5. Liikmesriigid võivad igal ajal otsustada 
väljastada kolmanda riigi kodanikule, kes 
viibib ebaseaduslikult nende territooriumil, 
erineva elamisloa või muu loa, mis annab 
õiguse perekondlikel, inimlikel või muudel 
alustel riigis viibida. Liikmesriigid annavad 
erineva elamisloa või muu loa, mis annab 
sellise riigis viibimise õiguse, et isikul on 
piisav juurdepääs tervishoiule, välja 
arvatud juhul, kui on võimalik tõestada, et 
kõnealusel isikul on võimalik saada oma 
päritoluriigis asjakohast ravi ja arstiabi.
Sellistel juhtudel tagasisaatmisotsust ei 
väljastata või kui väljasaatmisotsus on juba 
väljastatud, siis see tühistatakse.

Or. en
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Selgitus

Kavandatav täiendus on mõeldud selleks, et välistada inimeste elu tõsiselt ohustavaid 
tagasisaatmiskorraldusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania ja Vittorio Agnoletto

Muudatusettepanek 123
Artikli 6 lõige 5

5. Liikmesriigid võivad igal ajal otsustada 
väljastada kolmanda riigi kodanikule, kes 
viibib ebaseaduslikult nende territooriumil, 
erineva elamisloa või muu loa, mis annab 
õiguse perekondlikel, inimlikel või muudel 
põhjustel riigis viibida. Sellisel juhul 
tagasisaatmisotsust ei väljastata või kui 
väljasaatmisotsus on juba väljastatud, siis 
see tühistatakse.

5. Liikmesriigid võivad igal ajal otsustada 
väljastada kolmanda riigi kodanikule, kes 
viibib ebaseaduslikult nende territooriumil, 
erineva elamisloa või muu loa, mis annab 
õiguse perekondlikel, inimlikel põhjustel, 
raske haiguse korral või muudel põhjustel 
riigis viibida. Sellisel juhul 
tagasisaatmisotsust ei väljastata või kui 
väljasaatmisotsus on juba väljastatud, siis 
see tühistatakse.

Or. it

Selgitus

Õiguse tervisele kaitsmine peab olema prioriteet.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 124
Artikli 6 lõige 5 a (uus)

5 a. Liikmesriigid kaitsevad 
inimkaubanduse ohvreid ja selle 
tunnistajaid. Sellistel juhtudel 
tagasisaatmisotsust vastu ei võeta ja juhul, 
kui otsus on juba vastu võetud, see 
tühistatakse, kui inimkaubanduse ohvritel 
või selle tunnistajatel ei ole tagatist selle 
kohta, et nad saadetakse riiki, kus neil on 
ohutu olla.
Et hõlbustada kolmandate riikide kodanike 
õiguste kaitsmiseks ette nähtud nimetatud 
tegevuste liikmesriikidepoolset 
nõuetekohast läbiviimist, tagab Euroopa 
Liit selliste isikute jaoks erinevad 
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finantsabimehhanismid. 

Or. fr

Selgitus

Samuti on oluline kaitsta kõnealust inimestekategooriat, kes kannatavad tagakiusamise all:
inimkaubanduse ohvreid ja selle tunnistajaid ei tohiks kasutada üksnes kriminaalmenetlusega 
seotud eesmärgil. Enne nende tagasisaatmise korraldamist tuleks arvesse võtta olukorda 
nende päritoluriigis, et mitte aidata kaasa nendele surve avaldamisele või nende neid 
ähvardavale suurele ohule.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 125
Artikli 6 lõige 6

6. Kui kolmanda riigi kodanikul, kes viibib 
liikmesriigi territooriumil ebaseaduslikult, 
on kehtiv elamisluba, mille on välja andnud 
teine liikmesriik, ja kui kõnealune isik läheb 
vabatahtlikult viimase territooriumile tagasi, 
hoidub esimene liikmesriik 
tagasisaatmisotsuse väljastamisest.

6. Kui kolmanda riigi kodanikul, kes viibib 
liikmesriigi territooriumil ebaseaduslikult, 
on kehtiv elamisluba, mille on välja andnud 
teine liikmesriik, ja kui kõnealune isik läheb 
vabatahtlikult viimase territooriumile tagasi, 
hoidub esimene liikmesriik 
tagasisaatmisotsuse väljastamisest.
Käesolevat sätet kohaldatakse kuni sellise 
ajani, kui kehtestatakse kõik Euroopa 
tasandil vastastikuseks tunnustamiseks 
läbiviidavad menetlused.

Or. it

Selgitus

Euroopa Liidul on enne tagasisaatmispoliitika vastuvõtmist vaja kehtestada õigusloomega 
seotud raamistik, mis reguleerib Euroopa territooriumile sisenemise seaduslikke kanaleid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 126
Artikli 6 lõige 8

8. Kui seoses kolmanda riigi kodanikuga, 
kes viibib tema territooriumil 
ebaseaduslikult, on pooleli elamisloa või 
mõne muu riigisviibimist lubava loa 
andmise menetlus, võib kõnealune 

8. Kui seoses kolmanda riigi kodanikuga, 
kes viibib tema territooriumil 
ebaseaduslikult, on pooleli elamisloa või 
mõne muu riigisviibimist lubava loa 
pikendamise menetlus, hoidub kõnealune 
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liikmesriik hoiduda tagasisaatmisotsuse 
väljastamisest, kuni pooleliolev menetlus on 
lõppenud.

liikmesriik tagasisaatmisotsuse 
väljastamisest, kuni pooleliolev menetlus on 
lõppenud.

Or. fr

Selgitus

Tagasisaatmisotsuse vastu võtmata jätmine seni, kuni elamis- või varjupaigataotluse 
läbivaatamine ei ole lõpetatud, näiks normaalne ja mõistlik. See ei peaks kujutama endast 
asjaomase riigi võimalust, vaid kohustust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jeanine Hennis-Plasschaert

Muudatusettepanek 127
Artikli 6 lõige 8

8. Kui seoses kolmanda riigi kodanikuga, 
kes viibib tema territooriumil 
ebaseaduslikult, on pooleli elamisloa või 
mõne muu riigisviibimist lubava loa 
andmise menetlus, võib kõnealune 
liikmesriik hoiduda tagasisaatmisotsuse 
väljastamisest, kuni pooleliolev menetlus on 
lõppenud.

8. Kui seoses kolmanda riigi kodanikuga, 
kes viibib tema territooriumil 
ebaseaduslikult, on pooleli elamisloa või 
mõne muu riigisviibimist lubava loa 
pikendamise menetlus, hoidub kõnealune 
liikmesriik tagasisaatmisotsuse 
väljastamisest, kuni pooleliolev menetlus on 
lõppenud.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 128
Artikli 7 lõige 1

1. Liikmesriigid väljastavad 
väljasaatmiskorralduse kolmanda riigi 
kodaniku suhtes, kelle kohta on tehtud 
tagasisaatmisotsus, juhul kui on põgenemise 
oht või kui kohustust naasta ei ole täidetud 
vastavalt artikli 6 lõikele 2 vabatahtlikuks 
lahkumiseks võimaldatud ajavahemiku 
jooksul.

1. Liikmesriigid väljastavad 
väljasaatmiskorralduse kolmanda riigi 
kodaniku suhtes, kelle kohta on tehtud 
tagasisaatmisotsus, juhul kui pädeval kohtu-
või haldusorganil on pärast asja 
individuaalset läbivaatamist objektiivsed 
põhjused uskumaks, et asjaomane isik võib 
põgeneda või kui kohustust naasta ei ole 
täidetud vastavalt artikli 6 lõikele 2 
vabatahtlikuks lahkumiseks võimaldatud 
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ajavahemiku jooksul.

Or. fr

Selgitus

Põhjendamatult ebamäärase termini „põgenemisoht" kasutamine kehtivas sõnastuses annab 
riikidele põhjendamatu vabaduse lükata edasi vabatahtlikku naasmist. Kui väidetu kohaselt 
tuleb prioriteet anda vabatahtlikule naasmisele, tuleks põgenemisohu määratlus sätestada 
vaid objektiivsete ja läbipaistvate menetluste raames.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mihael Brejc

Muudatusettepanek 129
Artikli 7 lõige 1

1. Liikmesriigid väljastavad 
väljasaatmiskorralduse kolmanda riigi 
kodaniku suhtes, kelle kohta on tehtud 
tagasisaatmisotsus, juhul kui on põgenemise 
oht või kui kohustust naasta ei ole täidetud 
vastavalt artikli 6 lõikele 2 vabatahtlikuks 
lahkumiseks võimaldatud ajavahemiku 
jooksul.

1. Liikmesriigid väljastavad 
väljasaatmiskorralduse kolmanda riigi 
kodaniku suhtes, kes vastasel juhul siseneb 
liikmesriigi territooriumile ja viibib seal 
ebaseaduslikult või kelle kohta on tehtud 
tagasisaatmisotsus, juhul kui on põgenemise 
oht või kui kohustust naasta ei ole täidetud 
vastavalt artikli 6 lõikele 2 vabatahtlikuks 
lahkumiseks võimaldatud ajavahemiku 
jooksul.

Or. sl

Selgitus

Kooskõlas artikli 6 lõike 1 muudatusettepanekute ja kõnealuste muudatusettepanekute 
põhjendustega, kuna nimetatud kahes artiklis sätestatakse isiku päritolumaale naasmine –
vabatahtlik naasmine ja sunniviisiline naasmine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 130
Artikli 7 lõige 1

1. Liikmesriigid väljastavad 
väljasaatmiskorralduse kolmanda riigi 
kodaniku suhtes, kelle kohta on tehtud 
tagasisaatmisotsus, juhul kui on põgenemise 
oht või kui kohustust naasta ei ole täidetud 
vastavalt artikli 6 lõikele 2 vabatahtlikuks 

1. Liikmesriigid väljastavad 
väljasaatmiskorralduse kolmanda riigi 
kodaniku suhtes, kelle kohta on tehtud 
tagasisaatmisotsus, juhul kui kohustust
naasta ei ole täidetud vastavalt artikli 6 
lõikele 2 vabatahtlikuks lahkumiseks 
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lahkumiseks võimaldatud ajavahemiku 
jooksul.

võimaldatud ajavahemiku jooksul.

Or. it

Selgitus

Direktiivi rakendamiseks vajalik.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 131
Artikli 7 lõige 2

2. Väljasaatmiskorralduses määratletakse 
väljasaatmise tähtaeg ja riik, kuhu tagasi 
saadetakse.

2. Väljasaatmiskorralduses määratletakse 
väljasaatmise tähtaeg vaid siis, kui ELi 
territooriumil ebaseaduslikult elava 
kolmanda riigi kodaniku tõeline isik ja 
päritoluriik on nõuetekohaselt tuvastatud.

Or. it

Selgitus

Kuna komisjon sellele osutab, siis juhul, kui tuleb soodustada vabatahtlikku naasmist, näib 
kümnenädalane ajavahemik vabatahtlikuks lahkumiseks reaalsem vahend nimetatud eesmärgi 
saavutamisel. Lisaks sellele puudub põgenemise ohu üldtunnustatud määratlus. Kõnealune 
termin tuleks seepärast direktiivist välja jätta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 132
Artikli 7 lõige 3

3. Väljasaatmiskorraldus väljastatakse kas 
eraldiseisva akti või otsusena või koos 
tagasisaatmisotsusega.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Kõnealune lõige näib üleliigne.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan ja Martine Roure

Muudatusettepanek 133
Artikli 7 lõige 3

3. Väljasaatmiskorraldus väljastatakse kas 
eraldiseisva akti või otsusena või koos
tagasisaatmisotsusega.

3. Väljasaatmiskorraldus väljastatakse kas 
eraldiseisva akti või otsusena pärast seda, 
kui tagasisaatmisotsuses sätestatud 
ajavahemik vabatahtlikuks naasmiseks on 
lõppenud.

Or. fr

Selgitus

Sama mis muudatusettepaneku 14 selgitus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 134
Artikli 8 lõige 1

1. Liikmesriigid võivad tagasisaatmisotsuse 
täitmise sobiva ajavahemiku võrra edasi 
lükata, võttes arvesse iga üksikjuhtumi 
konkreetseid asjaolusid.

1. Liikmesriigid lükkavad 
tagasisaatmisotsuse täitmise sobiva 
ajavahemiku võrra edasi, võttes arvesse iga 
üksikjuhtumi konkreetseid asjaolusid.

Or. it

Selgitus

Liikmesriigid peaksid olema kohustatud tagasisaamisotsuse täitmise edasi lükkama järgmises 
lõikes osutatud juhtudel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 135
Artikli 8 lõike 2 punkt a

(a) kolmanda riigi kodaniku võimetus reisida 
või olla transporditud naasmisriiki, mis on 
tingitud tema füüsilisest või vaimsest 
seisundist;

(a) kolmanda riigi kodaniku võimetus reisida 
või olla transporditud naasmisriiki, mis on 
tingitud tema füüsilisest, vaimsest seisundist 
või kõrgest east;

Or. it
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Selgitus

Täitmine tuleks edasi lükata isikute osas, keda ei ole võimalik nende kõrge ea tõttu tagasi 
saata.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 136
Artikli 8 lõike 2 punkt a

(a) kolmanda riigi kodaniku võimetus reisida 
või olla transporditud naasmisriiki, mis on 
tingitud tema füüsilisest või vaimsest 
seisundist;

(a) kolmanda riigi kodaniku võimetus reisida 
või olla transporditud naasmisriiki, mis on 
tingitud tema füüsilisest või vaimsest 
seisundist, pärast arstliku läbivaatuse 
kokkuvõtet;

Or. fr

Selgitus

Vaid volitatud arstil tohiks olla luba tuvastada kolmanda riigi kodaniku võimetus reisida või 
olla transporditud tema füüsilise või vaimse seisundi tõttu. Selline otsus ei saa olla lihtsalt 
haldusotsus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania ja Vittorio Agnoletto

Muudatusettepanek 137
Artikli 8 lõike 2 punkt a a (uus)

(a a) tervisega seotud alus, nagu näiteks 
vajadus patsiendile liikmesriigi poolt 
osutatava raske haiguse ravi järele samadel 
tingimustel, magu tema enda kodanike 
puhul;

Or. it

Selgitus

Õiguse tervisele kaitsmine peab olema prioriteet. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Lambert

Muudatusettepanek 138
Artikli 8 lõike 2 punkt a a (uus)
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(a a) võimetus tagada kolmanda riigi 
kodanikule, kes on raskesti haige, tõhus ja 
vajalik juurdepääs ravile riigis, kuhu 
tagasisaatmisele isik kuulub;

Or. en

Selgitus

Kolmanda riigi kodaniku tervist ei või kunagi tagasisaatmiskorralduse täitmisega ohtu seada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 139
Artikli 8 lõike 2 punkt c

(c) kui ei ole kindel, et saatjata alaealise 
saab lahkumispunktis või kohalejõudmisel 
üle anda pereliikmele, viimasega 
samaväärsele esindajale, alaealise 
eestkostjale või naasmismaa pädevale 
ametnikule, millele eelneb nende 
tingimuste hinnang, kuhu alaealine tagasi 
saadetakse.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga 8.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 140
Artikli 8 lõike 2 punkt c a (uus)

(c a) kui on võimatu absoluutse kindlusega 
kindlaks teha kolmanda riigi kodaniku isik, 
kodakondsus ja päritoluriik;

Or. it

Selgitus

Kolmanda riigi kodaniku tõeline isik tuleb väljaspool kahtlust kindlaks teha.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 141
Artikli 8 lõike 2 punkt c b (uus)

(c b) kui objektiivsed ja subjektiivsed 
tegurid takistavad kolmanda riigi kodaniku 
oma päritolumaale tagasi vastuvõtmist 
inimlikel asjaoludel ning põhiõigusi 
täielikult järgides, kooskõlas 
rahvusvahelisest õigusest tulenevate 
kohustustega.

Or. it

Selgitus

Kolmanda riigi kodaniku tõeline isik tuleb väljaspool kahtlust kindlaks teha.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 142
Artikli 8 lõike 2 punkt c a (uus)

(c a) kui riigi ametiasutused ei ole 
võimelised tagasisaatmismenetlusega 
seotud isiku päritoluriiki kindlaks tegema;

Or. fr

Selgitus

Siin on eesmärk hõlmata kodakondsuseta isikute juhtu, mida tuleks käesoleva ettepaneku 
sätetes mainida.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 143
Artikli 8 lõike 2 punkt c b (uus)

(c b) kui on olemas tõsiseid põhjuseid 
uskumaks, et väljasaatmine põhjustaks 
kollektiivse väljasaatmise vastuolus 
Euroopa inimõiguste konventsiooni 4. 
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protokolli artikliga 4, mis keelab 
kollektiivsed väljasaatmised.

Or. fr

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse vältida ühendatud väljasaatmiste puhul igasugust 
inimõiguste rikkumist, nagu määratletud inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis. 
Nagu Euroopa Inimõiguste Kohus oma 5. veebruari 2002. aasta otsuses Conka kohtuasjas 
sätestas, ei piisa tõsiasjast, et isiku olukorda kaalutaks individuaalselt. Väljasaatmise 
organiseerimise viisi (reklaam, sama kodakondsusega inimeste suur arv, stereotüüpsed 
otsused jne) ei tohiks võtta arvesse, et olla kindel, et väljasaatmine ei põhjusta kollektiivset 
väljasaatmist. Juhu, kui jääb mis tahes kahtlusi, tuleks väljasaatmine edasi lükata.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Lambert

Muudatusettepanek 144
Artikli 8 lõike 2 punkt c a (uus)

(c a) muud erakorralised asjaolud

Or. en

Selgitus

Loend peaks sisaldama ettenägematuid juhtumeid

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jeanine Hennis-Plasschaert

Muudatusettepanek 145
Artikli 8 lõige 3

3. Kui tagasisaatmisotsuse täitmine või 
väljasaatmiskorralduse täideviimine on 
lõigetes 1 ja 2 osutatud viisil edasi lükatud, 
võib kolmanda riigi kodaniku suhtes 
põgenemise ohu vältimiseks kehtestada 
teatavaid kohustusi, nagu korrapärane 
aruandlus ametiasutustele, tagatismakse 
tasumine, dokumentide üleandmine või 
kohustus viibida kindlaksmääratud elukohas.  

3. Kui tagasisaatmisotsuse täitmine või 
väljasaatmiskorralduse täideviimine on 
lõigetes 1 ja 2 osutatud viisil edasi lükatud, 
võib kolmanda riigi kodaniku suhtes 
põgenemise ohu vältimiseks kehtestada 
teatavaid kohustusi, nagu korrapärane 
aruandlus ametiasutustele, tagatismakse 
tasumine, dokumentide üleandmine või 
kohustus viibida kindlaksmääratud elukohas.
Erikohustuste olemuse üle otsustamisel 
pööratakse erilist tähelepanu kaitsetute 
isikute olukorrale.
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 146
Artikli 8 lõige 3

3. Kui tagasisaatmisotsuse täitmine või 
väljasaatmiskorralduse täideviimine on 
lõigetes 1 ja 2 osutatud viisil edasi lükatud, 
võib kolmanda riigi kodaniku suhtes 
põgenemise ohu vältimiseks kehtestada 
teatavaid kohustusi, nagu korrapärane 
aruandlus ametiasutustele, tagatismakse 
tasumine, dokumentide üleandmine või 
kohustus viibida kindlaksmääratud
elukohas.

3. Kui tagasisaatmisotsuse täitmine või 
väljasaatmiskorralduse täideviimine on 
lõigetes 1 ja 2 osutatud viisil edasi lükatud, 
võib kolmanda riigi kodaniku suhtes 
kehtestada teatavaid kohustusi, nagu 
korrapärane aruandlus ametiasutustele või
kohustus viibida kolmanda riigi kodaniku 
enda valitud elukohas.

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 147
Artikkel 9

Artikkel 9
Sissesõidukeeld

välja jäetud

1. Väljasaatmiskorraldusega kaasneb 
sissesõidukeeld maksimaalselt 5 aastaks.
Tagasisaatmisotsus võib sisaldada sellist 
sissesõidukeeldu.
2. Sissesõidukeelu pikkus määratakse igal 
üksikjuhul kindlaks pärast kõigi oluliste 
asjaolude hoolikat kaalumist ja seda eriti 
siis, kui asjaomane kolmanda riigi 
kodanik:
(a) on saanud väljasaatmiskorralduse 
esimest korda;
(b) on saanud juba enne 
väljasaatmiskorralduse;
(c) on sisenenud liikmesriiki, kus tema 
suhtes kehtib sissesõidukeeld;
(d) kujutab ohtu avalikule korrale või 
julgeolekule.
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Sissesõidukeelu võib väljastada enam kui 
viieks aastaks, kui asjaomane kolmanda 
riigi kodanik kujutab tõsist ohtu avalikule 
korrale või julgeolekule.
3. Sissesõidukeelu võib tühistada, eriti 
juhtumitel, mil asjaomane kolmanda riigi 
kodanik:
on saanud tagasisaatmisotsuse või 
väljasaatmiskorralduse esimest korda;
on pöördunud liikmesriigi 
konsulaaresinduse poole;
on hüvitanud kõik oma varasema 
tagasisaatmismenetluse kulud.
4. Sissesõidukeelu võib peatada 
erandkorras ja ajutiselt asjakohastel 
üksikjuhtudel.
5. Lõiked 1 - 4 ei piira õigust taotleda 
varjupaika ühes liikmesriikidest.

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 148
Artikli 9 lõike 1 esimene lõik

1. Väljasaatmiskorraldusega kaasneb
sissesõidukeeld maksimaalselt 5 aastaks.

1. Pärast individuaalset hindamist võib 
väljasaatmiskorraldusega kaasneda
sissesõidukeeld maksimaalselt 5 aastaks.
Selliseid korraldusi, mille peale on võimalik 
edasi kaevata, põhjendatakse. 

Or. fr

Selgitus

Kõnealuse artikli jaoks komisjoni väljapakutud sõnastus ei vasta proportsionaalsuse 
põhimõttele, kuna see sätestab süstemaatilise keelu. Muudatusettepanekuga vähendatakse 
selle reguleerimisala tagamaks, et väljasaatmisotsuseid põhjendatakse, et võimaldada 
tõhusate edasikaebuste esitamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jeanine Hennis-Plasschaert

Muudatusettepanek 149
Artikli 9 lõike 1 esimene lõik
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1. Väljasaatmiskorraldusega kaasneb
sissesõidukeeld maksimaalselt 5 aastaks.

1. Väljasaatmiskorraldusega võib kaasneda
sissesõidukeeld maksimaalselt 5 aastaks.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Lambert

Muudatusettepanek 150
Artikli 9 lõike 1 esimene lõik

1. Väljasaatmiskorraldusega kaasneb
sissesõidukeeld maksimaalselt 5 aastaks.

1. Väljasaatmiskorraldusega võib kaasneda
sissesõidukeeld maksimaalselt 5 aastaks.

Or. en

Selgitus

Väljasaatmiskorraldused ja tagasisaatmisotsused võivad sisaldada, kuid ei sisalda kunagi 
automaatselt sissesõidukeeldu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 151
Artikli 9 lõige 1

1. Väljasaatmiskorraldusega kaasneb
sissesõidukeeld maksimaalselt 5 aastaks.

Tagasisaatmisotsus võib sisaldada sellist
sissesõidukeeldu.

1. Väljasaatmiskorraldusega võib kaasneda
sissesõidukeeld maksimaalselt 5 aastaks või 
seniks, kuni ajani, mil kolmanda riigi 
kodanik on suuteline tõendama, et on 
olemas võimalus saada ELi liikmesriigis 
seadusliku viibimise õigus. Sissesõidukeeld 
ei tohi mitte mingil juhul kahjustada 
universaalset õigust teostada 
rahvusvahelise õiguse kohaselt 
varjupaigaõigust ja saada teisi 
humanitaarkaitse vorme. Ohu korral 
avalikule korrale või avalikule julgeolekule
võib tagasisaatmisotsus sisaldada 
sissesõidukeeldu, mis hõlmab 5 aastast 
pikemat ajavahemikku.

Or. it

Selgitus

Vajalik selgitus.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Lambert

Muudatusettepanek 152
Artikli 9 lõike 2 esimese lõigu punkt d ja teine lõik

(d) kujutab ohtu avalikule korrale või 
julgeolekule.

(d) kujutab tõendatud ohtu avalikule 
korrale või julgeolekule.

Sissesõidukeelu võib väljastada enam kui 
viieks aastaks, kui asjaomane kolmanda 
riigi kodanik kujutab tõsist ohtu avalikule 
korrale või julgeolekule.

Sissesõidukeelu võib väljastada enam kui 
viieks aastaks, kui asjaomane kolmanda 
riigi kodanik kujutab tõendatud tõsist ohtu
avalikule korrale või julgeolekule.

Or. en

Selgitus

Alati tuleks kindlaks määrata sissesõidukeeld seoses tõestatud ohuga, mis ei jäta 
tõlgendamisele ruumi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 153
Artikli 9 lõike 2 punkt d ja teine lõik

(d) kujutab ohtu avalikule korrale või 
julgeolekule.

(d) kujutab ohtu avalikule korrale või 
julgeolekule.

Sissesõidukeelu võib väljastada enam kui 
viieks aastaks, kui asjaomane kolmanda riigi 
kodanik kujutab tõsist ohtu avalikule korrale 
või julgeolekule.

Sissesõidukeelu võib väljastada enam kui 
viieks aastaks vaid juhul, kui asjaomane 
kolmanda riigi kodanik kujutab tõsist ohtu 
avalikule korrale või julgeolekule.

Or. it

Selgitus

Vajalik selgitus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mihael Brejc

Muudatusettepanek 154
Artikli 9 lõige 3
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3. Sissesõidukeelu võib tühistada, eriti 
juhtumitel, mil asjaomane kolmanda riigi 
kodanik:
on saanud tagasisaatmisotsuse või 
väljasaatmiskorralduse esimest korda;
on pöördunud liikmesriigi 
konsulaaresinduse poole;
on hüvitanud kõik oma varasema 
tagasisaatmismenetluse kulud.

välja jäetud

Or. sl

Selgitus

Sissesõidukeelu tühistamise võimalust tuleb käsitleda iga juhtumi puhul eraldi ja seda ei tohi 
kunagi mõjutada võimalus hüvitada kõnealuse meetme kehtestamise kulud, kuna see 
julgustaks ebaseadusliku piiriületamise organiseerijaid kolmandate riikide kodanikelt 
ebaseaduslikult piiride ületamise eest lihtsalt rohkem raha küsima, millega neil oleks siis 
võimalik sisenemiskeeld nimetatud tegevuste organiseerijate jaoks ära osta. See suurendaks 
kolmandate riikide kodanike ekspluateerimist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 155
Artikli 9 lõige 3

Sissesõidukeelu võib tühistada, eriti 
juhtumitel, mil asjaomane kolmanda riigi 
kodanik:

Sissesõidukeelu võib tühistada igal ajal, kui 
pagulane taotleb varjupaika või elamisluba 
või ennistamist.

(a) on saanud tagasisaatmisotsuse või 
väljasaatmiskorralduse esimest korda;

(b) on pöördunud liikmesriigi 
konsulaaresinduse poole;

(c) on hüvitanud kõik oma varasema 
tagasisaatmismenetluse kulud.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 156
Artikli 9 lõike 3 sissejuhatav lause
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3. Sissesõidukeelu võib tühistada, eriti 
juhtumitel, mil asjaomane kolmanda riigi 
kodanik:

3. Sissesõidukeelu võib tühistada igal ajal, 
eriti juhtumitel, mil asjaomane kolmanda 
riigi kodanik:

Or. fr

Selgitus

Sissesõidukeelu tühistamise selgesõnaline ühendamine tagasisaatmismenetluse kulude 
hüvitamisega võib tingida põhjendamatu positiivse diskrimineerimise hästi toimetulevate 
inimeste või isegi heal järjel olevate smugeldajate võrgustike kasuks.
Piiripunktides ja välisriikide konsulaatides peaks olema võimalik taotleda sissesõidukeelu 
tühistamist ja võtta arvesse arenguid isiku olukorras riigis, kuhu isik tagasi saadetakse. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 157
Artikli 9 lõike 3 punkt b a (uus)

(b a) kelle elu on ohus muudatuste tõttu 
riigis, kuhu ta tagasi saadetakse ja millega 
kaasneb tagakiusamisoht.
Liikmesriigi poolt vastu võetud 
tühistamisotsus jõustub terves Euroopa 
Liidus;

Or. fr

Selgitus

Sissesõidukeelu tühistamise selgesõnaline ühendamine tagasisaatmismenetluse kulude 
hüvitamisega võib tingida põhjendamatu positiivse diskrimineerimise hästi toimetulevate 
inimeste või isegi heal järjel olevate smugeldajate võrgustike kasuks.
Piiripunktides ja välisriikide konsulaatides peaks olema võimalik taotleda sissesõidukeelu 
tühistamist ja võtta arvesse arenguid isiku oludes riigis, kuhu isik tagasi saadetakse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 158
Artikli 9 lõike 3 punkt c

(c) on hüvitanud kõik oma varasema 
tagasisaatmismenetluse kulud.

välja jäetud

Or. fr
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Selgitus

Sissesõidukeelu tühistamise selgesõnaline ühendamine tagasisaatmismenetluse kulude 
hüvitamisega võib tingida põhjendamatu positiivse diskrimineerimise hästi toimetulevate 
inimeste või isegi heal järjel olevate smugeldajate võrgustike kasuks.
Piiripunktides ja välisriikide konsulaatides peaks olema võimalik taotleda sissesõidukeelu 
tühistamist ja võtta arvesse arenguid isiku oludes riigis, kuhu isik tagasi saadetakse. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 159
Artikli 9 lõike 3 punkt c a (uus)

(c a) võib keelu kestuse ajal, pärast tema 
päritoluriigis toimunud 
poliitilisi/majanduslikke muutusi olla 
kõlblik kõikide rahvusvahelise kaitse 
vormide suhtes.

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Lambert

Muudatusettepanek 160
Artikli 9 lõike 3 teine lõik (uus)

Sissesõidukeeldu võib tühistada ka juhul, 
kui selle tühistamiseks on teisi positiivseid 
põhjuseid.

Or. en

Selgitus

Positiivsetele muutustele ELi siseneva kolmanda riigi kodaniku olukorras tuleks alati jätta 
tühistamise võimalus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 161
Artikli 9 lõige 4

4. Sissesõidukeelu võib peatada erandkorras 4. Sissesõidukeelu võib peatada asjakohastel 
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ja ajutiselt asjakohastel üksikjuhtudel. üksikjuhtudel, kui enam ei ole ohtu 
avalikule korrale ja julgeolekule.

Or. it

Selgitus

Direktiivi eesmärkidele rohkem vastav sõnastus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Lambert

Muudatusettepanek 162
Artikli 9 lõige 4

4. Sissesõidukeelu võib peatada erandkorras 
ja ajutiselt asjakohastel üksikjuhtudel.

4. Sissesõidukeelu võib asjakohastel 
üksikjuhtudel peatada erandkorras ja 
ajutiselt või tühistada täielikult.

Or. en

Selgitus

Mainida tuleks sissesõidukeelu täieliku tühistamise võimalust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 163
Artikli 9 lõige 5

5. Lõiked 1 - 4 ei piira õigust taotleda 
varjupaika ühes liikmesriikidest.

5. Lõiked 1–4 ei piira õigust taotleda 
varjupaika või taotleda elamisluba ühes 
liikmesriikidest. Asjaolu, et kolmanda riigi 
kodaniku suhtes kohaldatakse 
sissesõidukeeldu, ei tohiks tema 
varjupaiga- või elamisloa taotluses arvesse 
võtta.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 164
Artikli 9 lõige 5
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5. Lõiked 1 - 4 ei piira õigust taotleda 
varjupaika ühes liikmesriikidest.

5. Lõiked 1–4 ei piira õigust taotleda 
varjupaika või rahvusvahelist kaitset ühes 
liikmesriikidest.

Or. it

Selgitus

Direktiivi eesmärkidele rohkem vastav sõnastus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 165
Artikli 10 lõige 1

1. Kui liikmesriik võtab sellise kolmanda 
riigi kodaniku väljasaatmise läbiviimiseks 
sunnimeetmeid, kes avaldab väljasaatmisel 
vastupanu, on sellised meetmed 
proportsionaalsed ega ületa mõistlikke piire.
Neid rakendatakse vastavalt põhiõigustele ja 
asjaomase kolmanda riigi kodaniku 
väärikust austades.

1. Kui liikmesriik peab viimase abinõuna 
võtma sellise kolmanda riigi kodaniku 
väljasaatmise läbiviimiseks sunnimeetmeid, 
kes avaldab väljasaatmisel vastupanu, on 
sellised meetmed proportsionaalsed ega 
ületa mõistlikke piire. Kolmanda riigi 
kodaniku huvides, kelle suhtes 
kohaldatakse väljasaatmismenetlust ja 
nende julgeolekutöötajate huvides, kes 
nimetatud väljasaatmist läbi viivad, 
rakendatakse selliseid sunnimeetmeid 
vastavalt põhiõigustele ja asjaomase 
kolmanda riigi kodaniku väärikust austades 
ning Euroopa Nõukogu ministrite komitee 
poolt 20–-22. oktoobril 2004 vastu võetud 
tagasisaatmist käsitlevat 20 suunist 
järgides.

Or. fr

Selgitus

Jõu kasutamine ei tohi mingil juhul olla süstemaatiline. Lisaks sellele juhul, kui 
väljasaatmistoimingute ajal esineb sageli inimõiguste rikkumisi, tuleks kehtestada siduv 
Euroopa toimimisjuhend, mis käsitleb väljasaatmiste läbiviimise eest vastutavate 
ametiasutuste poolset jõu kasutamist ja põhineb nii ÜRO kui Euroopa Nõukogu tekstidel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 166
Artikli 10 lõige 1
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1. Kui liikmesriik võtab sellise kolmanda 
riigi kodaniku väljasaatmise läbiviimiseks 
sunnimeetmeid, kes avaldab väljasaatmisel 
vastupanu, on sellised meetmed 
proportsionaalsed ega ületa mõistlikke piire.
Neid rakendatakse vastavalt põhiõigustele ja 
asjaomase kolmanda riigi kodaniku 
väärikust austades.

1. Kui liikmesriik võtab sellise kolmanda 
riigi kodaniku väljasaatmise läbiviimiseks 
sunnimeetmeid, kes avaldab väljasaatmisel 
vastupanu, on sellised meetmed 
proportsionaalsed ega hõlma kunagi jõu 
kasutamist. Neid rakendatakse vastavalt 
põhiõigustele ja asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku väärikust austades, keda kõikidel 
juhtudel teavitatakse nõuetekohaselt 
mõistliku ajavahemiku kestel 
väljasaatmismenetlustest, korrast, 
teekonnast ja sihtpunktist.

Or. it

Selgitus

Direktiivi eesmärkidele rohkem vastav sõnastus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jeanine Hennis-Plasschaert

Muudatusettepanek 167
Artikli 10 lõige 1

1. Kui liikmesriik võtab sellise kolmanda 
riigi kodaniku väljasaatmise läbiviimiseks 
sunnimeetmeid, kes avaldab väljasaatmisel 
vastupanu, on sellised meetmed 
proportsionaalsed ega ületa mõistlikke piire.
Neid rakendatakse vastavalt põhiõigustele ja 
asjaomase kolmanda riigi kodaniku 
väärikust austades.

1. Kui liikmesriik võtab sellise kolmanda 
riigi kodaniku väljasaatmise läbiviimiseks 
sunnimeetmeid, kes avaldab väljasaatmisel 
vastupanu, on sellised meetmed 
proportsionaalsed ega ületa mõistlikke piire.
Neid rakendatakse vastavalt põhiõigustele ja 
asjaomase kolmanda riigi kodaniku 
väärikust austades. Sunnimeetmeid tuleks 
kasutada vaid viimase võimalusena ning 
neid tuleks vältida kaitsetute isikute 
väljasaatmisel.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Lambert
Muudatusettepanek 168

Artikli 10 lõige 1

1. Kui liikmesriik võtab sellise kolmanda 
riigi kodaniku väljasaatmise läbiviimiseks 
sunnimeetmeid, kes avaldab väljasaatmisel 

1. Kui liikmesriik võtab sellise kolmanda 
riigi kodaniku väljasaatmise läbiviimiseks 
sunnimeetmeid, kes avaldab väljasaatmisel 
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vastupanu, on sellised meetmed 
proportsionaalsed ega ületa mõistlikke piire.
Neid rakendatakse vastavalt põhiõigustele ja 
asjaomase kolmanda riigi kodaniku 
väärikust austades.

vastupanu, on sellised meetmed 
proportsionaalsed ega ületa mõistlikke piire.
Neid rakendatakse vastavalt põhiõigustele ja 
asjaomase kolmanda riigi kodaniku 
väärikust austades ning need peaksid olema 
avatud individuaalsele ja sõltumatule 
kontrollile.

Or. en

Selgitus

Kui leiab aset jõu kasutamine, tuleks mainida ainult individuaalseid ja sõltumatuid kontrolle.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 169
Artikli 10 lõige 1 a (uus)

1 a. Väljasaatmistoiminguid viivad läbi 
selliste toimingute teostamiseks väljaõppe 
saanud ametnikud selges õiguslikus 
raamistikus, mis annab üksikasjaliku 
määratluse vahendite ja olukorra kohta, 
milles sunnimeetmeid võib kasutada.
Sellised meetmed ei tohi mingil juhul 
sisalduda hingamisteede osalises või 
täielikus sulgemises, mis võib lõppeda 
lämbumisega. 

Or. fr

Selgitus

Väljasaatmist läbiviivate ametnike ja väljasaadetavate isikute huvides on olulised asjakohane 
väljaõpe ja selged reeglid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 170
Artikli 10 lõige 1 b (uus)

1 b. Liikmesriigid peaksid võtma 
kollektiivsete väljasaatmiste vältimiseks 
võtma vastu ühise järelevalvemehhanismi 
vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta 



PE 378.672v01-00 58/85 AM\630827ET.doc
Freelance-tõlge

ET

artiklile 19 tagasisaatmise, väljasaatmise ja
väljaandmise kohta ja vastavalt Euroopa 
inimõiguste konventsiooni 4. protokolli 
artiklile 4, mis keelab väljasaatmised 
eelkõige rühmalendude organiseerimisel.

Or. fr

Selgitus

Ühise mehhanismi kehtestamine väljasaatmistoimingute jälgimiseks annaks praktilise jõu 
liikmesriikide väidetud soovile austada nende ettevõtmisi Euroopa inimõiguste konventsiooni 
alusel tagasisaatmismenetluse taustal.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan ja Martine Roure

Muudatusettepanek 171
Artikli 10 lõige 1 c (uus)

1 c. Liikmesriigid tagavad, et 
valitsusvälised organisatsioonid on 
tagasisaatmisprotsessi, eelkõige 
väljasaatmistoimingute ajal kohal.

Or. fr

Selgitus

Valitsusväliste organisatsioonide tagasisaatmisprotsessi ajal kohalolek on tagatis 
liikmesriikide soovile tagada, et väljasaadetavad inimesed saadetakse tagasi nende väärikust 
austades kooskõlas asjaomaste rahvusvaheliste konventsioonidega; nende töö on oluline 
menetluse nõuetekohaseks juhtimiseks kolmandate riikide kodanike kõrval, kelle 
probleemidest on nemad kõige rohkem teadlikud ja kelle probleeme on nad võimelised 
lahendama.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 172
Artikli 10 lõige 2

2. Väljasaatmise läbiviimisel võtavad 
liikmesriigid arvesse ühiseid suuniseid 
turvasätete kohta väljasaatmisel ühiste 
lendude raames õhuteed pidi, mis on lisatud 
otsusele 2004/573/EÜ.

2. Väljasaatmise läbiviimisel võtavad 
liikmesriigid arvesse ühiseid suuniseid 
turvasätete kohta väljasaatmisel ühiste 
lendude raames õhuteed pidi, mis on lisatud 
otsusele 2004/573/EÜ, ja väldivad 
kollektiivseid väljasaatmisi ning menetlusi, 
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mis on näiliselt üksikisikute 
väljasaatmiseks, kuid mida kohaldatakse 
kollektiivselt.

Or. it

Selgitus

Direktiivi eesmärkidele rohkem vastav sõnastus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 173
Artikli 10 lõige 2 a (uus)

2 a. Kui võetakse vastu tagasisaatmisotsus 
tagasisaadetava päritoluriigis toimuva 
sotsiaalse ja majandusliku 
taasintegreerimise tagamiseks ja 
jälgimiseks, koostab komisjon iga 
kolmanda riigiga kokkulepitud ad hoc 
koostöökava, tagades tagasisaadetava 
põhiõiguste austamise.

Or. it

Selgitus

Et täpsustada ELi tagasisaatmispoliitikat.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 174
Artikli 11 lõike 1 esimene lõik

1. Tagasisaatmisotsused ja 
väljaviimiskorraldused esitatakse kirjalikult.

1. Tagasisaatmisotsused ja 
väljaviimiskorraldused esitatakse kirjalikult 
mõistliku ajavahemiku jooksul pärast 
ametliku otsuse vastuvõtmist kohtuorganite 
poolt, kõikidel juhtudel kolmanda riigi 
kodaniku nimel tegutseva seadusliku 
esindaja juuresolekul.

Or. it
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Selgitus

Et täpsustada ELi tagasisaatmispoliitikat.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan ja Martine Roure

Muudatusettepanek 175
Artikli 11 lõige 1

1. Tagasisaatmisotsused ja 
väljaviimiskorraldused esitatakse kirjalikult.

1. Tagasisaatmisotsused ja 
väljaviimiskorraldused esitatakse kirjalikult 
keeles, millest kolmanda riigi kodanik aru 
saab.

Liikmesriigid tagavad, et faktilised ja 
õiguslikud asjaolud on otsuses ja/või 
korralduses esitatud ja et asjaomast 
kolmanda riigi kodanikku on kirjalikult 
teavitatud kättesaadavatest 
õiguskaitsevahenditest.

Liikmesriigid tagavad, et faktilised ja 
õiguslikud asjaolud on otsuses ja/või 
korralduses esitatud ja et asjaomast 
kolmanda riigi kodanikku on kirjalikult 
teavitatud kättesaadavatest 
õiguskaitsevahenditest.

Or. fr

Selgitus

Menetluse nõuetekohase läbiviimise tagamiseks on oluline, et isik, keda tagasisaatmisotsus /
väljasaatmiskorraldus puudutab, on võimeline tema suhtes vastuvõetavast otsusest aru 
saama. (Põhjenduse ülejäänud osa ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 176
Artikli 11 lõike 1 esimene lause

1. Tagasisaatmisotsused ja
väljaviimiskorraldused esitatakse kirjalikult.

1. Tagasisaatmisotsused,
väljaviimiskorraldused ja sissesõidukeelud 
esitatakse kirjalikult keeles, millest 
asjaomane kolmanda riigi kodanik aru 
saab.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Lambert
Muudatusettepanek 177

Artikli 11 lõige 1

1. Tagasisaatmisotsused ja 
väljaviimiskorraldused esitatakse kirjalikult. 

1. Tagasisaatmisotsused ja 
väljaviimiskorraldused väljastatakse ja 
esitatakse kirjalikult keeles, millest isik, 
kelle kohta otsus või korraldus on vastu 
võetud, aru saab.

Liikmesriigid tagavad, et faktilised ja 
õiguslikud asjaolud on otsuses ja/või 
korralduses esitatud ja et asjaomast
kolmanda riigi kodanikku on kirjalikult
teavitatud kättesaadavatest 
õiguskaitsevahenditest.

Liikmesriigid tagavad, et faktilised ja 
õiguslikud asjaolud on otsuses ja/või 
korralduses esitatud ja et asjaomane
kolmanda riigi kodanik saab kättesaadavad 
õiguskaitsevahendid kätte kirjalikult.

Or. en

Selgitus

On vältimatu, et isiku jaoks tõsiste tagajärgedega tagasisaatmisotsus või 
tagasisaatmiskorraldus väljastatakse keeles, millest kõnealune isik aru saab.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Lambert

Muudatusettepanek 178
Artikli 11 lõige 2

2. Liikmesriigid võimaldavad soovi korral 
kirjaliku või suulise tõlke 
tagasisaatmisotsuse ja/või 
väljasaatmiskorralduse põhipunktidest 
keeles, millest kolmanda riigi kodanik on 
kõigi eelduste kohaselt võimeline aru 
saama.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatused artikli 11 lõikes 1 muudaksid lõike 2 tarbetuks.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 179
Artikli 11 lõige 2

2. Liikmesriigid võimaldavad soovi korral 
kirjaliku või suulise tõlke 
tagasisaatmisotsuse ja/või 
väljasaatmiskorralduse põhipunktidest
keeles, millest kolmanda riigi kodanik on
kõigi eelduste kohaselt võimeline aru 
saama.

2. Liikmesriigid võimaldavad soovi korral 
kirjaliku või suulise tõlke 
tagasisaatmisotsusest ja/või 
väljasaatmiskorraldusest keeles, millest 
kolmanda riigi kodanik ja tema seaduslik
esindaja on võimelised aru saama.

Or. it

Selgitus

Kõnealused kaitsemeetmed on vajalikud tagamaks, et kohtumenetlus viiakse läbi õiglaselt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 180
Artikli 11 lõige 2

2. Liikmesriigid võimaldavad soovi korral
kirjaliku või suulise tõlke 
tagasisaatmisotsuse ja/või
väljasaatmiskorralduse põhipunktidest
keeles, millest kolmanda riigi kodanik on
kõigi eelduste kohaselt võimeline aru
saama.

2. Liikmesriigid võimaldavad kirjaliku või 
suulise tõlke tagasisaatmisotsusest, 
väljasaatmiskorraldusest ja/või 
sissesõidukeelust keeles, millest kolmanda 
riigi kodanik aru saab.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 181
Artikli 11 lõige 2

2. Liikmesriigid võimaldavad soovi korral
kirjaliku või suulise tõlke 
tagasisaatmisotsuse ja/või 
väljasaatmiskorralduse põhipunktidest 
keeles, millest kolmanda riigi kodanik on 

2. Liikmesriigid võimaldavad kirjaliku või 
suulise tõlke tagasisaatmisotsuse ja/või 
väljasaatmiskorralduse põhipunktidest 
keeles, millest kolmanda riigi kodanik aru
saab.
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kõigi eelduste kohaselt võimeline aru
saama.

Or. fr

Selgitus

Tagasisaatmisotsuse ja väljasaatmiskorralduse põhipunktide kirjalik või suuline tuleb 
võimaldada süstemaatiliselt, mitte üksnes soovi korral. See on oluline tagamaks, et kõik 
edasikaebused on tõhusad ja et kolmanda riigi kodanik on täiesti teadlik tema suhtes vastu 
võetud otsuse põhjendustest ja sellele järgnevatest menetlustest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jeanine Hennis-Plasschaert

Muudatusettepanek 182
Artikli 11 lõige 2

2. Liikmesriigid võimaldavad soovi korral
kirjaliku või suulise tõlke 
tagasisaatmisotsuse ja/või 
väljasaatmiskorralduse põhipunktidest 
keeles, millest kolmanda riigi kodanik on 
kõigi eelduste kohaselt võimeline aru saama.  

2. Liikmesriigid võimaldavad kirjaliku või 
suulise tõlke tagasisaatmisotsuse ja/või 
väljasaatmiskorralduse põhipunktidest 
keeles, millest kolmanda riigi kodanik on 
kõigi eelduste kohaselt võimeline aru saama.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 183
Artikli 12 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad asjaomase 
kolmanda riigi kodaniku õiguse tõhusale 
õiguskaitsele, kui ta vaidlustab 
tagasisaatmisotsuse ja/või
väljasaatmiskorralduse kohtus või taotleb 
nende läbivaatamist.

1. Liikmesriigid tagavad asjaomase 
kolmanda riigi kodaniku õiguse tõhusale 
õiguskaitsele, kui ta vaidlustab 
tagasisaatmisotsuse, väljasaatmiskorralduse,
jätkuva kinnipidamisotsuse või 
sissesõidukeelu kohtus või taotleb nende
läbivaatamist.

Or. fr

Selgitus

Igal inimesel, keda peetakse kinni, peaks olema luba edasi kaebamiseks, mille alusel kohus 
peaks otsustama, kas tema kinnipidamine on seaduslik, ja andma välja korralduse tema 
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vabastamiseks juhul, kui kinnipidamine on ebaseaduslik.
Samamoodi peaks olema võimalik sissesõidukeelu peale edasi kaevata pidades silmas 
märkimisväärseid tagajärgi, mis sellel olla võivad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 184
Artikli 12 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad asjaomase 
kolmanda riigi kodaniku õiguse tõhusale 
õiguskaitsele, kui ta vaidlustab 
tagasisaatmisotsuse ja/või 
väljasaatmiskorralduse kohtus või taotleb 
nende läbivaatamist.

1. Liikmesriigid tagavad kõikide asjaomaste 
kolmandate riikide kodanike õiguse 
tõhusale õiguskaitsele, kui ta vaidlustab 
tagasisaatmisotsuse ja/või 
väljasaatmiskorralduse kohtus või taotleb 
nende läbivaatamist.

Or. it

Selgitus

Täiustatud sõnastus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Lambert

Muudatusettepanek 185
Artikli 12 lõige 2

2. Õiguskaitsevahend on kas korralduse
täitmist peatava mõjuga või annab 
kolmanda riigi kodanikule õiguse taotleda 
tagasisaatmisotsuse või 
väljasaatmiskorralduse täideviimise 
peatamist, millisel juhul 
tagasisaatmisotsuse või 
väljasaatmiskorralduse tegemine lükatakse 
edasi, kuni see kinnitatakse või kuni selle 
suhtes ei kohaldata enam kaitsevahendit, 
millel on peatav mõju.

2. Õiguskaitsevahend on peatava mõjuga.

Or. en

Selgitus

Õiguskaitsevahendil on peatav mõju, et piirata tagasisaatmiskorralduse negatiivseid 
tagajärgi ja lisakulu juhul, kui see tühistatakse.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Mihael Brejc

Muudatusettepanek 186
Artikli 12 lõige 2

2. Õiguskaitsevahend on kas korralduse 
täitmist peatava mõjuga või annab kolmanda 
riigi kodanikule õiguse taotleda 
tagasisaatmisotsuse või 
väljasaatmiskorralduse täideviimise 
peatamist, millisel juhul tagasisaatmisotsuse 
või väljasaatmiskorralduse tegemine 
lükatakse edasi, kuni see kinnitatakse või 
kuni selle suhtes ei kohaldata enam 
kaitsevahendit, millel on peatav mõju.

2. Edasikaebamismenetlus kolmandate 
riikide kodanike jaoks käesoleva direktiivi 
artikli 6 kohaselt on kas korralduse täitmist 
peatava mõjuga või annab kolmanda riigi 
kodanikule õiguse taotleda 
tagasisaatmisotsuse või 
väljasaatmiskorralduse täideviimise 
peatamist, millisel juhul tagasisaatmisotsuse 
või väljasaatmiskorralduse tegemine 
lükatakse edasi, kuni see kinnitatakse või 
kuni selle suhtes ei kohaldata enam 
kaitsevahendit, millel on peatav mõju.

Or. sl

Selgitus

Artikli 12 muudatusettepanekud on kooskõlas artiklite 6 ja 7 muudatusettepanekutega. 
Arvesse tuleb võtta EÜ õigusaktide järjepidevust. Schengeni piirieeskirjade artiklis 13 
sätestatakse sissesõidukeeld ja sätestatakse, et edasikaebamismenetlus peata sissesõidukeelu 
jõustamist. See tähendab lihtsalt, et kolmanda riigi kodanikul, kes ei täida sissesõidutingimusi 
ja viibib liikmesriigi territooriumil, ei ole õigust riiki siseneda ning tema edasikaebus ei saa 
menetluse jõustamist edasi lükata. See tähendab lihtsalt, et kolmanda riigi kodanikul, kes ei 
täida sissesõidutingimusi ja viibib liikmesriigi territooriumil, ei ole õigust riiki siseneda ning 
tema edasikaebus ei saa menetluse jõustamist edasi lükata. Juriidiliselt hõlmab see 
kolmandate riikide kodanike sama kategooriat, kes ei täida riiki sisenemise ja riigis viibimise 
tingimusi, kuid kelle kohtlemine oleks täiesti teistsugune. Lisaks sellele soodustaks kõnealune 
ettepanek ebaseaduslikku piiriületust, kuna neil oleks seega rohkem õigusi sihtriiki sissepääsu 
ebaseadusliku saavutamise eesmärgil korda kuritarvitada 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 187
Artikli 12 lõige 2

2. Õiguskaitsevahend on kas korralduse 
täitmist peatava mõjuga või annab 
kolmanda riigi kodanikule õiguse taotleda
tagasisaatmisotsuse või 
väljasaatmiskorralduse täideviimise 
peatamist, millisel juhul tagasisaatmisotsuse 
või väljasaatmiskorralduse tegemine 
lükatakse edasi, kuni see kinnitatakse või 

2. Õiguskaitsevahend toob kaasa
tagasisaatmisotsuse või 
väljasaatmiskorralduse täideviimise 
viivitamatu peatamise, millisel juhul 
tagasisaatmisotsuse või 
väljasaatmiskorralduse tegemine lükatakse 
edasi, kuni see kinnitatakse või kuni selle 
suhtes ei kohaldata enam kaitsevahendit, 
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kuni selle suhtes ei kohaldata enam 
kaitsevahendit, millel on peatav mõju.

millel on peatav mõju.

Or. it

Selgitus

Täiustatud sõnastus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Lambert

Muudatusettepanek 188
Artikli 12 lõige 2 a (uus)

2 a. Ajutise vahistamise korraldused 
sedastavad faktilised ja õiguslikud asjaolud 
ja need väljastatakse tagasisaatmis- ja 
väljasaatmisotsusest eraldi aktina.

Or. en

Selgitus

See on haldusõiguses üldstandard ja see hoiab ära meelevaldseid korraldusi ja automaatset 
väljastamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mihael Brejc

Muudatusettepanek 189
Artikli 12 lõige 2 a (uus)

2 a. Edasikaebamismenetlus kolmandate 
riikide kodanike jaoks käesoleva direktiivi 
artikli 7 alusel ei peata väljasaatmisotsuse 
täideviimist.

Or. sl

Selgitus

Artikli 12 muudatusettepanekud on kooskõlas artiklite 6 ja 7 muudatusettepanekutega. 
Arvesse tuleb võtta EÜ õigusaktide järjepidevust. Schengeni piirieeskirjade artiklis 13 
sätestatakse sissesõidukeeld ja sätestatakse, et edasikaebamismenetlus peata sissesõidukeelu 
jõustamist. See tähendab lihtsalt, et kolmanda riigi kodanikul, kes ei täida sissesõidutingimusi 
ja viibib liikmesriigi territooriumil, ei ole õigust riiki siseneda ning tema edasikaebus ei saa 
menetluse jõustamist edasi lükata. See tähendab lihtsalt, et kolmanda riigi kodanikul, kes ei 
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täida sissesõidutingimusi ja viibib liikmesriigi territooriumil, ei ole õigust riiki siseneda ning 
tema edasikaebus ei saa menetluse jõustamist edasi lükata. Juriidiliselt hõlmab see 
kolmandate riikide kodanike sama kategooriat, kes ei täida riiki sisenemise ja riigis viibimise 
tingimusi, kuid kelle kohtlemine oleks täiesti teistsugune. Lisaks sellele soodustaks kõnealune 
ettepanek ebaseaduslikku piiriületust, kuna neil oleks seega rohkem õigusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 190
Artikli 12 lõige 3

3. Liikmesriigid tagavad, et asjaomasel
kolmanda riigi kodanikul on võimalus saada 
õigusalast nõu, määrata oma esindaja kohtus 
ja saada vajadusel keelelist abi. Isikule, 
kellel puuduvad piisavad vahendid, antakse 
tasuta õigusabi sellises ulatuses, mis tagab 
talle tõhusa õiguskaitse.

3. Liikmesriigid tagavad kindlalt, et 
kehtestatud on kõik vajalikud menetlused 
asjaomase kolmanda riigi kodaniku jaoks, 
et tal oleks võimalus saada õigusalast nõu, 
määrata oma esindaja kohtus ja saada 
vajadusel keelelist abi. Isikule, kellel 
puuduvad piisavad vahendid, antakse tasuta 
õigusabi.

Or. it

Selgitus

Täiustatud sõnastus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 191
Artikli 12 lõige 3

3. Liikmesriigid tagavad, et asjaomasel 
kolmanda riigi kodanikul on võimalus saada 
õigusalast nõu, määrata oma esindaja kohtus 
ja saada vajadusel keelelist abi. Isikule, 
kellel puuduvad piisavad vahendid, antakse 
tasuta õigusabi sellises ulatuses, mis tagab 
talle tõhusa õiguskaitse.

3. Liikmesriigid tagavad, et asjaomasel 
kolmanda riigi kodanikul on võimalus saada 
õigusalast nõu, määrata oma esindaja kohtus 
ja saada keelelist abi. Isikule, kellel 
puuduvad piisavad vahendid, antakse tasuta 
õigusabi.

Or. fr

Selgitus

Inimestele, kellel puuduvad piisavad vahendid, tuleks anda hoolimata vastuvõetavuse 
tõenäosusest abi kohtukulude katmiseks. Vajadust sellise rahalise toetuse järele ei ole 
võimelik tõsiselt hinnata, võttes arvesse kõiki võimalikke asjaolusid menetluse ajal. Inimese 
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vahendite puudumine peaks seega andma talle automaatselt õiguse õigusabi saamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 192
Artikli 12 lõige 3 a (uus)

3 a. Liikmesriigid korraldavad kolmandate 
riikide kodanike, kelle edasikaebus 
rahuldatakse, taasintegreerimise.

Or. fr

Selgitus

Tagamaks, et edasikaebused on tulemuslikud hoolimata sellest, et neil puudub peatav toime, 
on oluline tagada, et isikuid, kelle edasikaebus väljasaatmiskorralduse peale on edukas, on 
võimalik mittetagasisaatmise põhimõtet järgides asjaomasesse liikmesriiki repatrieerida.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 193
Artikli 13 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad, et sellise kolmanda 
riigi kodaniku riigisviibimise tingimused, 
kelle suhtes tagasisaatmisotsuse täitmine on 
edasi lükatud või keda ei saa käesoleva 
direktiivi artiklis 8 osutatud põhjustel välja 
saata, ei ole halvemad kui need, mis on 
sätestatud direktiivi 2003/9/EÜ artiklites 7 –
10, artiklis 15 ja artiklites 17 - 20.

1. Liikmesriigid tagavad, et sellise kolmanda 
riigi kodaniku riigisviibimise tingimused, 
kelle suhtes tagasisaatmisotsuse täitmine on 
edasi lükatud või keda ei saa käesoleva 
direktiivi artiklis 8 osutatud põhjustel välja 
saata, ei ole halvemad kui need, mis on 
sätestatud direktiivi 2003/9/EÜ artiklites 7–
10, artiklis 15 ja artiklites 17–20; sellised 
tingimused ei või tuua kaasa 
liikumisvabadusest ilmajätmist või 
haldusaresti.

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jeanine Hennis-Plasschaert

Muudatusettepanek 194
Artikli 13 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad, et sellise kolmanda 1. Liikmesriigid tagavad, et sellise kolmanda 
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riigi kodaniku riigisviibimise tingimused, 
kelle suhtes tagasisaatmisotsuse täitmine on 
edasi lükatud või keda ei saa käesoleva 
direktiivi artiklis 8 osutatud põhjustel välja 
saata, ei ole halvemad kui need, mis on 
sätestatud direktiivi 2003/9/EÜ artiklites 7 –
10, artiklis 15 ja artiklites 17 - 20.

riigi kodaniku riigisviibimise tingimused, 
kelle suhtes tagasisaatmisotsuse täitmine on 
edasi lükatud või keda ei saa käesoleva 
direktiivi artiklis 8 osutatud põhjustel välja 
saata, ei ole halvemad kui need, mis on 
sätestatud direktiivi 2003/9/EÜ artiklites 7–
10, artiklis 15 ja artiklites 17–20. Samad 
tingimused võimaldatakse vabatahtliku 
lahkumise ajavahemikul ka kolmandate 
riikide kodanikele ja neile kolmandate 
riikide kodanikele, kes ootavad 
apellatsioonimenetlust.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 195
Artikli 13 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad, et sellise kolmanda 
riigi kodaniku riigisviibimise tingimused, 
kelle suhtes tagasisaatmisotsuse täitmine on 
edasi lükatud või keda ei saa käesoleva 
direktiivi artiklis 8 osutatud põhjustel välja 
saata, ei ole halvemad kui need, mis on 
sätestatud direktiivi 2003/9/EÜ artiklites 7 –
10, artiklis 15 ja artiklites 17 - 20.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 196
Artikli 13 lõige 2

2. Liikmesriigid annavad lõikes 1 osutatud 
isikutele kirjaliku kinnituse, et 
tagasisaatmisotsuse täitmine on edasi
lükatud kindlaks ajavahemikuks või et 
väljasaatmiskorraldust ei viida ajutiselt 
täide.

2. Liikmesriigid annavad lõikes 1 osutatud 
isikutele keeles, millest asjaomane isik ja 
tema seaduslik esindaja on võimelised aru 
saama, kirjaliku kinnituse, et 
tagasisaatmisotsuse täitmine on edasi 
lükatud kindlaks ajavahemikuks või et 
väljasaatmiskorraldust ei viida ajutiselt 
täide.
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Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 197
Artikli 13 lõige 2

2. Liikmesriigid annavad lõikes 1 osutatud 
isikutele kirjaliku kinnituse, et 
tagasisaatmisotsuse täitmine on edasi 
lükatud kindlaks ajavahemikuks või et 
väljasaatmiskorraldust ei viida ajutiselt 
täide.

2. Liikmesriigid annavad lõikes 1 osutatud 
isikutele neile arusaadavas keeles kirjaliku 
kinnituse, et tagasisaatmisotsuse täitmine on 
edasi lükatud kindlaks ajavahemikuks või et 
väljasaatmiskorraldust ei viida ajutiselt 
täide.

Or. fr

Selgitus

Sama selgitus nagu artikli 11 lõike 1 kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 198
IV peatüki pealkiri

AJUTINE VAHISTAMINE
VÄLJASAATMISE EESMÄRGIL

KINNIPIDAMINE VÄLJASAATMISE 
EESMÄRGIL

Or. fr

Selgitus

Sama selgitus nagu muudatusettepaneku 1 puhul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 199
Artikli 14 pealkiri

Ajutine vahistamine Kinnipidamine

Or. fr
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Selgitus

Sama selgitus nagu muudatusettepaneku 1 puhul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 200
Artikkel 14

Ajutine vahistamine

1. Kui on tõsist põhjust arvata, et on olemas 
põgenemise oht, ja kui leebemate 
sunnimeetmete võtmine, nagu korrapärane 
aruandlus ametiasutustele, tagatismakse 
tasumine, dokumentide üleandmine või 
kohustus viibida kindlaksmääratud 
elukohas või muud meetmed, ei ole selle 
ohu vältimiseks piisav, hoiavad 
liikmesriigid sellist kolmanda riigi 
kodanikku, kelle suhtes kehtib 
väljasaatmiskorraldus või 
tagasisaatmisotsus, ajutiselt vahi all.

Kolmandate riikide kodanikke, nagu 
ühenduse kodanikke, ei või jätta ilma 
isikuvabadusest või mõista neile 
haldusõigusrikkumise eest 
vabadusekaotust. Kolmandate riikide 
kodanikke võib ajutiselt vahi all hoida vaid 
juhu, kui nende suhtes on algatatud 
kohtumenetlus seoses Euroopa Liidu 
territooriumil toime pandud 
õigusrikkumisega, ning ainult samade 
õiguslike ja menetluslike tagatistega, nagu 
need, mis on sätestatud Euroopa Liidu 
kodanike jaoks.

2. Korralduse ajutiseks vahistamiseks peab 
väljastama kohus. Kiireloomulistel juhtudel 
võib need välja anda haldusasutus, kuid 
sellisel juhul peab kohus kinnitama ajutise 
vahistamiskorralduse 72 tunni jooksul 
alates vahistamise algusest.
3. Korraldused ajutiseks vahistamiseks 
kuuluvad kohtulikule läbivaatamisele 
vähemalt kord kuus.
4. Kohtud võivad ajutist vahistamist 
pikendada maksimaalselt kuue kuuni.

Or. it

Selgitus

Praegu ei ole kolmandate riikide kodanikel samu õiguslikke tagatisi kui ühenduse kodanikel.
Olemasolevat ebavõrdsust kohtlemises tuleb parandada.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 201
Artikli 14 lõige 1

1. Kui on tõsist põhjust arvata, et on olemas 
põgenemise oht, ja kui leebemate 
sunnimeetmete võtmine, nagu korrapärane 
aruandlus ametiasutustele, tagatismakse 
tasumine, dokumentide üleandmine või 
kohustus viibida kindlaksmääratud elukohas 
või muud meetmed, ei ole selle ohu 
vältimiseks piisav, hoiavad liikmesriigid 
sellist kolmanda riigi kodanikku, kelle 
suhtes kehtib väljasaatmiskorraldus või 
tagasisaatmisotsus, ajutiselt vahi all.

1. Liikmesriigid võivad kolmanda riigi 
kodanikku väljasaatmise eesmärgil kinni 
pidada vaid siis, kui kõnealuse isiku suhtes 
kehtib väljasaatmiskorraldus või 
tagasisaatmisotsus ja kui pädev kohtu- või 
haldusorgan leiab, et on tõsist põhjust 
arvata, et on olemas põgenemise oht, ja kui 
leebemate sunnimeetmete võtmine, nagu 
korrapärane aruandlus ametiasutustele, 
tagatismakse tasumine, dokumentide 
üleandmine või kohustus viibida 
kindlaksmääratud elukohas või muud 
meetmed, ei ole selle ohu vältimiseks piisav.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 202
Artikli 14 lõige 1

1. Kui on tõsist põhjust arvata, et on olemas 
põgenemise oht, ja kui leebemate 
sunnimeetmete võtmine, nagu korrapärane 
aruandlus ametiasutustele, tagatismakse 
tasumine, dokumentide üleandmine või 
kohustus viibida kindlaksmääratud elukohas 
või muud meetmed, ei ole selle ohu 
vältimiseks piisav, hoiavad liikmesriigid 
sellist kolmanda riigi kodanikku, kelle 
suhtes kehtib väljasaatmiskorraldus või 
tagasisaatmisotsus, ajutiselt vahi all.

1. Kui kohtuorgan või pädev haldusorgan 
on seisukohal, et on tõsist põhjust arvata, et 
on olemas põgenemise oht, ja kui leebemate 
sunnimeetmete võtmine, nagu korrapärane 
aruandlus ametiasutustele, tagatismakse 
tasumine, dokumentide üleandmine või 
kohustus viibida kindlaksmääratud elukohas 
või muud meetmed, ei ole selle ohu 
vältimiseks piisav, võivad liikmesriigid 
sellist kolmanda riigi kodanikku, kelle 
suhtes kehtib väljasaatmiskorraldus või 
tagasisaatmisotsus, kinni pidada.

Or. fr

Selgitus

Sama selgitus nagu muudatusettepaneku 1 puhul.
Kuna see on otsus, mis jätab kellegi vabadusest ilma, on oluline, et selle võtab vastu 
kohtuorgan või pädev haldusasutus.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jeanine Hennis-Plasschaert

Muudatusettepanek 203
Artikli 14 lõige 1

1. Kui on tõsist põhjust arvata, et on olemas 
põgenemise oht, ja kui leebemate 
sunnimeetmete võtmine, nagu korrapärane 
aruandlus ametiasutustele, tagatismakse 
tasumine, dokumentide üleandmine või 
kohustus viibida kindlaksmääratud elukohas 
või muud meetmed, ei ole selle ohu 
vältimiseks piisav, hoiavad liikmesriigid 
sellist kolmanda riigi kodanikku, kelle 
suhtes kehtib väljasaatmiskorraldus või 
tagasisaatmisotsus, ajutiselt vahi all.

1. Kui on tõsist põhjust arvata, et on olemas 
põgenemise oht, ja kui leebemate 
sunnimeetmete võtmine, nagu korrapärane 
aruandlus ametiasutustele, tagatismakse 
tasumine, dokumentide üleandmine või 
kohustus viibida kindlaksmääratud elukohas 
või muud meetmed, ei ole selle ohu 
vältimiseks piisav, võivad liikmesriigid 
hoida sellist kolmanda riigi kodanikku, kelle 
suhtes kehtib väljasaatmiskorraldus või 
tagasisaatmisotsus, ajutiselt vahi all.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema alati võimalus kolmandate riikide kodanikke individuaalsetel 
põhjustel mitte kinni pidada. Lisaks sellele on kolmanda riigi kodaniku kinnipidamine siis, kui 
lõplik otsus elukoha kohta ei ole veel tehtud, ebaproportsionaalne ja tarbetu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mihael Brejc

Muudatusettepanek 204
Artikli 14 lõige 2

2. Korralduse ajutiseks vahistamiseks peab 
väljastama kohus. Kiireloomulistel juhtudel 
võib need välja anda haldusasutus, kuid 
sellisel juhul peab kohus kinnitama ajutise 
vahistamiskorralduse 72 tunni jooksul alates 
vahistamise algusest.

2. Korralduse ajutiseks liikumiskeeluks peab 
väljastama kohtu- või haldusorgan.
Kiireloomulistel juhtudel võib need välja 
anda haldusasutus, kuid sellisel juhul peab 
kohus kinnitama ajutise 
vahistamiskorralduse 72 tunni jooksul alates 
vahistamise algusest.

Or. sl

Selgitus

Liikumise piiramise teemale viidatakse sageli riigisisestes õigusaktides, kuid see ei ole sama 
mis vahi all hoidmine. Liikumispiirang on mõeldud selleks, et tagada teatava meetme 
jõustamine; see ei ole vanglakaristus. Väljapakutud teksti rakendamine tingiks üleliigse 
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halduskoormuse eelkõige kohtuorganitele juhul, kui nad pidid väljastama 
liikumispiirangukorraldusi kolmandate riikide kodanikele, kelle suhtes sellise korralduse 
tegemiseks ettepanek tehti. Edasikaebamise võimalus tagab piisava kohtuliku kaitse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 205
Artikli 14 lõige 2

2. Korralduse ajutiseks vahistamiseks peab 
väljastama kohus. Kiireloomulistel juhtudel 
võib need välja anda haldusasutus, kuid 
sellisel juhul peab kohus kinnitama ajutise 
vahistamiskorralduse 72 tunni jooksul 
alates vahistamise algusest.

2. Korralduse kinnipidamiseks peab 
väljastama kohus. Kiireloomulistel juhtudel 
võib need välja anda haldusasutus, kuid 
sellisel juhul peab kohus kinnitama 
kinnipidamiskorralduse 48 tunni jooksul 
alates kinnipidamise algusest.

Or. fr

Selgitus

Sama selgitus nagu muudatusettepanek 1 puhul.
72 tunni pikkune ajavahemik ilma kohtuorganiga sõlmitud lepinguta tundub liiga pikk, 
eelkõige siis, kui keegi jäetakse vabadusest ilma. 48 tundi näib mõistlikum.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mihael Brejc

Muudatusettepanek 206
Artikli 14 lõige 3

3. Korraldused ajutiseks vahistamiseks 
kuuluvad kohtulikule läbivaatamisele 
vähemalt kord kuus.

välja jäetud

Or. sl

Selgitus

Liikumise piiramise teemale viidatakse sageli riigisisestes õigusaktides, kuid see ei ole sama 
mis vahi all hoidmine. Liikumispiirang on mõeldud selleks, et tagada teatava meetme 
jõustamine; see ei ole vanglakaristus. Väljapakutud teksti rakendamine tingiks üleliigse 
halduskoormuse eelkõige kohtuorganitele juhul, kui nad pidid väljastama 
liikumispiirangukorraldusi kolmandate riikide kodanikele, kelle suhtes sellise korralduse 
tegemiseks ettepanek tehti. Edasikaebamise võimalus tagab piisava kohtuliku kaitse.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 207
Artikli 14 lõige 3

3. Korraldused ajutiseks vahistamiseks
kuuluvad kohtulikule läbivaatamisele 
vähemalt kord kuus.

3. Korraldused kinnipidamiseks kuuluvad 
kohtulikule läbivaatamisele vähemalt kaks 
korda kuus.

Or. fr

Selgitus

Sama selgitus nagu muudatusettepanek 1 puhul.
Kinnipidamisjuhtumitel tuleks kehtestada lühem aeg tagamaks muuhulgas, et võetaks rohkem 
arvesse vajadust hoida kolmandate riikide kodanike kinnipidamisaeg nii lühike kui võimalik, 
arvestades selliste meetmete füüsilisi ja psühholoogilisi mõjusid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mihael Brejc

Muudatusettepanek 208
Artikli 14 lõige 4

4. Kohtud võivad ajutist vahistamist
pikendada maksimaalselt kuue kuuni.

4. Kohtu- või haldusorganid võivad ajutist 
liikumispiirangut pikendada maksimaalselt 
kuue kuuni.

Or. sl

Selgitus

Liikumise piiramise teemale viidatakse sageli riigisisestes õigusaktides, kuid see ei ole sama 
mis vahi all hoidmine. Liikumispiirang on mõeldud selleks, et tagada teatava meetme 
jõustamine; see ei ole vanglakaristus. Väljapakutud teksti rakendamine tingiks üleliigse 
halduskoormuse eelkõige kohtuorganitele juhul, kui nad pidid väljastama 
liikumispiirangukorraldusi kolmandate riikide kodanikele, kelle suhtes sellise korralduse 
tegemiseks ettepanek tehti. Edasikaebamise võimalus tagab piisava kohtuliku kaitse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan ja Martine Roure

Muudatusettepanek 209
Artikli 14 lõige 4

4. Kohtud võivad ajutist vahistamist
pikendada maksimaalselt kuue kuuni.

4. Kohtud võivad kinnipidamist pikendada 
maksimaalselt kuue kuuni, ilma et see 
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mõjutaks lühema ajavahemiku võimalust.

Or. fr

Selgitus

Sama selgitus nagu muudatusettepaneku 1 puhul.
Kehtestatud kuuekuuline ajavahemik on liiga pikk ja seda on võimalik õigustada vaid juhul, 
kui see tingib tõhusa väljasaatmispoliitika, mida ei ole tehtud riikides, kus seda – või palju 
pikemat ajavahemikku – juba kohaldatakse. On ütlematagi selge, et see peaks olema 
võimalikult lühike arvestades liiga pika kinnipidamisperioodi märkimisväärset inimlikku ja 
finantsmõju. Viimaks – kedagi, kes ootab väljasaatmist, ei tohiks panna kannatama puuduste 
tõttu haldussuutlikkuses (reisiloa väljastamine konsulaarasutuste poolt), mis lükkab nende 
väljasaatmist edasi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Lambert

Muudatusettepanek 210
Artikli 14 lõige 4

4. Kohtud võivad ajutist vahistamist 
pikendada maksimaalselt kuue kuuni.

4. Kohtud võivad ajutist vahistamist 
pikendada maksimaalselt kolme kuuni.

Or. en

Selgitus

Tagasisaatmisotsust või tagasisaatmiskorraldust ootavaid inimesi ei tohiks pidada vahi all 
pikema kui 3kuulise ajavahemiku jooksul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 211
Artikli 15 pealkiri

Ajutise vahistamise tingimused Kinnipidamise tingimused

Or. fr

Selgitus

Sama selgitus nagu muudatusettepaneku 1 puhul.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 212
Artikli 15 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad, et ajutiselt vahi all 
viibivaid kolmandate riikide kodanikke 
koheldakse inimlikul ja väärikal moel, 
austades nende põhiõigusi ja pidades kinni 
rahvusvahelisest ja siseriiklikust õigusest.
Soovi korral lubatakse neil viivitusteta võtta 
ühendust nii seadusliku esindaja, 
pereliikmete ja pädevate 
konsulaaresindustega kui ka asjaomaste 
rahvusvaheliste ja valitsusväliste 
organisatsioonidega.

1. Liikmesriigid tagavad, et kinnipeetavad
kolmandate riikide kodanikke koheldakse 
inimlikul ja väärikal moel, austades nende 
põhiõigusi ja pidades kinni rahvusvahelisest 
ja siseriiklikust õigusest. Kinnipidamise 
tingimuste üle teostavad järelevalvet 
kohtuorganid. Saabumisel teavitatakse neid 
sellest, et nad võivad viivitusteta võtta 
ühendust nii seadusliku esindaja, 
pereliikmete ja pädevate 
konsulaaresindustega kui ka asjaomaste 
rahvusvaheliste ja valitsusväliste 
organisatsioonidega.

Or. fr

Selgitus

Juhul kui kinnipeetavad nii soovivad, peab neil selleks, et nende elu kergemaks teha, olema 
võimalik kinnipidamiskeskusse saabumisel võtta oma perekonnaliikmete ja õigusnõustajatega 
ühendust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 213
Artikli 15 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad, et ajutiselt vahi all 
viibivaid kolmandate riikide kodanikke 
koheldakse inimlikul ja väärikal moel, 
austades nende põhiõigusi ja pidades kinni 
rahvusvahelisest ja siseriiklikust õigusest.
Soovi korral lubatakse neil viivitusteta võtta 
ühendust nii seadusliku esindaja, 
pereliikmete ja pädevate 
konsulaaresindustega kui ka asjaomaste 
rahvusvaheliste ja valitsusväliste 
organisatsioonidega.

1. Liikmesriigid tagavad, et ajutiselt vahi all 
viibivaid kolmandate riikide kodanikke 
koheldakse inimlikul ja väärikal moel, 
austades nende põhiõigusi ja pidades kinni 
rahvusvahelisest ja siseriiklikust õigusest.
Antakse võimalus viivitusteta võtta 
ühendust nii seadusliku esindaja, 
pereliikmete ja pädevate 
konsulaaresindustega kui ka asjaomaste 
rahvusvaheliste ja valitsusväliste 
organisatsioonidega.

Or. it
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Selgitus

Tõhusam sõnastus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 214
Artikli 15 lõige 2

2. Ajutiselt vahistatud isikuid tuleb hoida
spetsiaalselt selleks mõeldud rajatistes. Kui 
liikmesriigil ei ole võimalik pakkuda 
majutust spetsiaalses ajutiseks vahi all 
hoidmiseks mõeldud rajatises ja peab 
kasutama majutamist vanglas, tagab ta 
selle, et kolmanda riigi kodanikud, kes 
ajutiselt vahi all viibivad, on tavalistest 
vangidest alati füüsiliselt eraldatud.

2. Ajutiselt vahistatud isikuid tuleb 
majutada vanglasse.

Or. it

Selgitus

Ajutist vahi all pidamist võib juba esitatud muudatusettepanekuid järgides läbi viia ainult 
vanglates. Ükski teine kinnipidamise vorm ei ole vastuvõetav.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 215
Artikli 15 lõige 2

2. Ajutiselt vahistatud isikuid tuleb hoida 
spetsiaalselt selleks mõeldud rajatistes. Kui 
liikmesriigil ei ole võimalik pakkuda 
majutust spetsiaalses ajutiseks vahi all 
hoidmiseks mõeldud rajatises ja peab
kasutama majutamist vanglas, tagab ta selle, 
et kolmanda riigi kodanikud, kes ajutiselt 
vahi all viibivad, on tavalistest vangidest 
alati füüsiliselt eraldatud.

2. Kinnipeetavaid tuleb hoida spetsiaalselt 
kinnipidamiseks mõeldud rajatistes. Kui 
liikmesriigil ei ole võimalik pakkuda 
majutust spetsiaalses kinnipidamiseks
mõeldud rajatises ja peab ruumipuuduse 
tõttu kinnipidamisrajatistes kasutama 
majutamist vanglas, tagab ta selle, et 
kinnipeetavad kolmanda riigi kodanikud on 
tavalistest vangidest alati, isegi vabal ajal, 
füüsiliselt eraldatud.

Or. fr
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Selgitus

Kindel reegel peab olema see, et kasutatakse spetsiaalselt kinnipidamiseks ettenähtud rajatisi.
Majutamist vanglas tuleb kasutada vaid erandjuhtudel, et piirata kinnipidamise traumeerivat 
mõju ning et mitte aidata kaasa suundumusele võrdsustada välismaalasi kuritegevusega. Kui 
kasutatakse majutamist vanglas, on oluline, et kinnipeetavaid hoitaks tavalistest vangidest 
rangelt eraldi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 216
Artikli 15 lõige 3

3. Erilist tähelepanu tuleb pöörata kaitsetute 
isikute olukorrale. Liikmesriigid peavad 
tagama, et alaealisi ei hoita ajutiselt vahi 
all tavalises vanglas. Saatjata alaealised 
eraldatakse täiskasvanutest, kui vastupidine 
ei ole lapse parimates huvides.

3. Erilist tähelepanu tuleb pöörata kaitsetute 
isikute olukorrale. Selliseid isikuid ei tohi 
mitte mingil juhul kinni pidada.

Or. fr

Selgitus

Kaitsetute isikute kinnipidamine on vastuvõetamatu, kuna see oleks inimväärikusega 
vastuolus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Lambert

Muudatusettepanek 217
Artikli 15 lõige 3

3. Erilist tähelepanu tuleb pöörata kaitsetute 
isikute olukorrale. Liikmesriigid peavad 
tagama, et alaealisi ei hoita ajutiselt vahi all 
tavalises vanglas. Saatjata alaealised 
eraldatakse täiskasvanutest, kui vastupidine 
ei ole lapse parimates huvides.

3. Erilist tähelepanu tuleb pöörata kaitsetute 
isikute olukorrale. Liikmesriigid peavad 
tagama, et alaealisi ei hoita ajutiselt vahi all 
tavalises vanglas. Saatjata alaealised 
eraldatakse täiskasvanutest.

Or. en

Selgitus

Tähelepanu juhitud sellele, et lapsi ei tohiks ajutiselt vahi all pidada.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 218
Artikli 15 lõige 3

3. Erilist tähelepanu tuleb pöörata kaitsetute 
isikute olukorrale. Liikmesriigid peavad 
tagama, et alaealisi ei hoita ajutiselt vahi all 
tavalises vanglas. Saatjata alaealised 
eraldatakse täiskasvanutest, kui vastupidine 
ei ole lapse parimates huvides.

3. Erilist tähelepanu tuleb pöörata kaitsetute 
isikute olukorrale. Liikmesriigid peavad 
tagama, et alaealisi ei hoita kunagi ajutiselt 
vahi all. Saatjata alaealisi ei eraldada
täiskasvanutest, kui vastupidine ei ole lapse 
parimates huvides.

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 219
Artikli 15 lõige 4

4. Liikmesriigid tagavad, et rahvusvahelistel 
ja valitsusvälistel organisatsioonidel on 
võimalus külastada ajutise vahi all hoidmise 
rajatisi, et hinnata ajutise vahi all hoidmise 
tingimuste sobivust. Selliste 
külastuskäikude puhul võib nõuda loa 
olemasolu.

4. Liikmesriigid tagavad, et rahvusvahelistel 
organisatsioonidel, nagu UNCHR (ÜRO 
Pagulaste Ülemkomissar), ja valitsusvälistel 
organisatsioonidel, institutsioonide 
esindajatel ja meedial on võimalus 
külastada ajutise vahi all hoidmise rajatisi, et 
hinnata ajutise vahi all hoidmise tingimuste 
sobivust. Selliseid külaskäike võib 
reguleerida tagamaks, et need ei kahjusta 
kinnipeetava õigust eraelu puutumatusele 
ja et neid ei piirata nii, et see võib takistada 
laial avalikkusel saada 
kinnipidamistingimustest selget pilti.

Or. it

Selgitus

Läbipaistvus peab olema ELi migratsioonipoliitika juhtimises radikaalne põhimõte.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 220
Artikli 15 lõige 4

4. Liikmesriigid tagavad, et rahvusvahelistel
ja valitsusvälistel organisatsioonidel on 

4. Liikmesriigid tagavad, et akrediteeritud 
rahvusvahelistele ja valitsusvälistele
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võimalus külastada ajutise vahi all
hoidmise rajatisi, et hinnata ajutise vahi all 
hoidmise tingimuste sobivust. Selliste 
külastuskäikude puhul võib nõuda loa 
olemasolu.

organisatsioonidele võimaldatakse 
kinnipidamisrajatistele juurdepääs ja õigus 
nendes töötada, et hinnata kinnipidamise 
tingimuste sobivust ja abistada 
kinnipeetavaid vastavalt rahvusvahelistele 
ja riigisisestele eeskirjadele.

Or. fr

Selgitus

Valitsusväliste organisatsioonide kohalolek kinnipidamisrajatistes on äärmiselt kasulik, 
arvestades nende kogemust ümberasujate aitamisel. Lisaks sellele on nad sellistes rajatistes 
hoitavate inimeste vajaduste hindamiseks väga sobivad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jeanine Hennis-Plasschaert

Muudatusettepanek 221
Artikli 15 lõige 4

4. Liikmesriigid tagavad, et rahvusvahelistel 
ja valitsusvälistel organisatsioonidel on 
võimalus külastada ajutise vahi all hoidmise 
rajatisi, et hinnata ajutise vahi all hoidmise 
tingimuste sobivust. Selliste 
külastuskäikude puhul võib nõuda loa 
olemasolu.

4. Liikmesriigid tagavad, et asjaomastele 
riigisisestele, rahvusvahelistele ja
valitsusvälistele organisatsioonidele
võimaldatakse juurdepääs ajutise vahi all 
hoidmise ruumide külastamiseks, et hinnata 
ajutise vahi all hoidmise tingimuste sobivust.  

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Lambert

Muudatusettepanek 222
Artikli 15 lõige 4 a (uus)

4 a. Lapse huvi peab kaitsma asjakohane 
sotsiaalhoolteenuste osakond või tugiisik, 
kes määratakse mitte hiljem kui ajutise 
vahi all pidamise korralduse väljastamise 
aeg.

Or. en
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Selgitus

Lapse huvi tuleb viivitamata kaitsta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 223
Artikli 16 esimene lause

Kui kolmanda riigi kodanik, kes ei vasta või 
ei vasta enam sissesõidu tingimustele 
vastavalt Schengeni lepingu rakendamise 
konventsiooni artiklile 5 ja kelle kohta on 
väljastatud väljaviimiskorraldus või tehtud 
tagasisaatmisotsus ühes liikmesriigis 
edaspidi „esimene liikmesriik“, peetakse 
kinni teise liikmesriigi territooriumil 
edaspidi „teine liikmesriik“, siis võib teine 
liikmesriik:

Kui kolmanda riigi kodanik, kes ei vasta 
sissesõidu tingimustele vastavalt Schengeni 
lepingu rakendamise konventsiooni artiklile 
5 ja kelle kohta on väljastatud 
väljaviimiskorraldus või tehtud 
tagasisaatmisotsus ühes liikmesriigis 
edaspidi „esimene liikmesriik“, peetakse 
kinni teise liikmesriigi territooriumil 
edaspidi „teine liikmesriik“, siis võib teine 
liikmesriik:

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jean Lambert

Muudatusettepanek 224
Artikli 16 punkt a

(a) tunnustada tagasisaatmisotsust või 
väljasaatmiskorraldust, mille on 
väljastanud esimene liikmesriik ja viia 
väljasaatmine täide, millisel juhul 
liikmesriigid hüvitavad teineteisele tekkida 
võivad kulud, kohaldades nõukogu 
direktiivi 2004/191/EÜ mutatis mutandis;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 225
Artikli 16 punkt a

(a) tunnustada tagasisaatmisotsust või 
väljasaatmiskorraldust, mille on väljastanud 
esimene liikmesriik ja viia väljasaatmine 
täide, millisel juhul liikmesriigid hüvitavad 
teineteisele tekkida võivad kulud, 
kohaldades nõukogu direktiivi 2004/191/EÜ 
mutatis mutandis;

(a) tunnustada vastavalt juba vastu võetud 
ELi liikmesriikide vahelist elamislubade 
vastastikust tunnustamist käsitlevale 
otsusele tagasisaatmisotsust või 
väljasaatmiskorraldust, mille on väljastanud 
esimene liikmesriik ja viia väljasaatmine 
täide, millisel juhul liikmesriigid hüvitavad 
teineteisele tekkida võivad kulud, 
kohaldades nõukogu direktiivi 2004/191/EÜ 
mutatis mutandis;

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 226
Artikli 17 teine lõik

Komisjon annab esimest korda aru hiljemalt 
neli aastat pärast artikli 18 lõikes 1 osutatud 
tähtaega.

Komisjon annab esimest korda aru hiljemalt 
kaks aastat pärast artikli 18 lõikes 1 osutatud 
tähtaega ja seejärel kaheaastaste 
vaheaegade järel.

Or. fr

Selgitus

Arvestades kõnealuse direktiivi tähtsust ja selle mõju paljudele inimestele, on oluline 
korrapärasemalt hindamisi läbi viia.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 227
Artikli 17 teine a lõik (uus)

Euroopa Põhiõiguste Amet peaks pöörama 
erilist tähelepanu käesoleva direktiivi sätete 
järgimisele selle rakendamise ajal ELi 
liikmesriikide poolt.

Or. fr



PE 378.672v01-00 84/85 AM\630827ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Inimõiguste ja mitmete rahvusvaheliste konventsioonide järgimine on kõnealuse direktiiviga 
seoses väga tähtis küsimus ning seega peaks tulevane Euroopa Põhiõiguste Amet sellele 
pöörata täielikku tähelepanu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adeline Hazan

Muudatusettepanek 228
Artikli 17 teine b lõik (uus)

Liikmesriigid peaksid leppima kokku, et 
nad määravad Euroopa Parlamendi 
liikmete hulgast Euroopa ombudsmani, kes 
vastutab kõnealuse meetmega tagatud 
kaitse tegeliku võimaldamise ulatuse eest.

Or. fr

Selgitus

Liikmesriigid saaksid kasu Euroopa Parlamendi liikmete hulgast Euroopa ombudsmani 
määramisest, kelle töö oleks tagada, et väljasaadetud isikute põhiõiguste suhtes näidataks 
üles täielikku austust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jeanine Hennis-Plasschaert

Muudatusettepanek 229
Artikli 17 teine a lõik (uus)

Eesmärgil hinnata tagasisaatmispoliitika 
mõju asjaomastele isikutele ja riigile või 
ühiskonnale, kuhu ta tagasi saadetakse, 
tuleb kõik tagasisaatmised registreerida ja 
nende üle tuleb järelevalvet pidada, et 
koostada statistikat vastavalt [Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu … määrusele ..., 
mis käsitleb ühenduse statistikat 
migratsiooni ja rahvusvahelise kaitse 
kohta].

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jeanine Hennis-Plasschaert

Muudatusettepanek 230
Artikli 18 lõike 1 esimene lõik

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt (24 kuu jooksul pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas).
Liikmesriigid edastavad viivitamatult 
komisjonile nende sätete sisu ning neid 
sätteid ja käesolevat direktiivi puudutava 
vastavustabeli.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt (18 kuu jooksul pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas).
Liikmesriigid edastavad viivitamatult 
komisjonile nende sätete sisu ning neid 
sätteid ja käesolevat direktiivi puudutava 
vastavustabeli.

Or. en


