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Muudatusettepanek 2
Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Nõukogu otsusega 2005/267/EÜ on 
liikmesriikide migratsiooniteenistustele 
loodud turvaline veebipõhine teabe- ja 
koordineerimisvõrk (ICONet) teabe 
vahetamiseks ebaseadusliku rände, 
ebaseadusliku riiki sisenemise ja sisserände 
ning ebaseaduslikult riigis elavate isikute 
tagasisaatmise kohta.
Teabevahetus hõlmab sisserände 
kontaktametnike võrgustikku.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. sv

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 3
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Sisserände kontaktametnikud peavad 
koguma teavet ebaseadusliku sisserände 
kohta, mida kasutatakse operatiivtasandil 
või strateegilisel tasandil või mõlemal. 
Selline teave võib märkimisväärselt aidata 
kaasa FRONTEXi riskianalüüsiga seotud 
tegevusele ning selleks tuleks arendada 
sisserände kontaktametnike võrgustiku ja 
FRONTEXi koostööd.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr
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Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 4
Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Sisserände kontaktametnikud peavad 
koguma teavet ebaseadusliku sisserände 
kohta, mida kasutatakse operatiivtasandil 
või strateegilisel tasandil või mõlemal.
Selline teave võib märkimisväärselt aidata 
kaasa FRONTEXi riskianalüüsiga seotud 
tegevusele ning selleks tuleks arendada 
sisserände kontaktametnike võrgustiku ja 
FRONTEXi koostööd.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. sv

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 5
Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
mai 2007. aasta otsusega 574/2007/EÜ 
loodi ajavahemikuks 1. jaanuarist 2007 
kuni 31. detsembrini 2013 üldprogrammi 
„Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” 
raames Välispiirifond, et aidata kaasa 
vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva 
ala tugevdamisele ning liikmesriikide 
solidaarsuse põhimõtte kohaldamisele. 

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
mai 2007. aasta otsusega 574/2007/EÜ 
loodi ajavahemikuks 1. jaanuarist 2007 
kuni 31. detsembrini 2013 üldprogrammi 
„Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” 
raames Välispiirifond, et aidata kaasa 
vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva 
ala tugevdamisele ning liikmesriikide ja 
kolmandate riikidega solidaarsuse 
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Fondi olemasolevaid vahendeid võib 
kasutada kolmandates riikides asuvate 
konsulaaresinduste ja muude teenistuste 
tegevuse tõhustamiseks ning sisserände 
kontaktametnike võrgustiku 
tegutsemisvõime tugevdamiseks, et 
osutatud võrgustike kaudu edendada 
liikmesriikide koostööd.

põhimõtte kohaldamisele. Fondi 
olemasolevaid vahendeid võib kasutada 
kolmandates riikides asuvate 
konsulaaresinduste ja muude teenistuste 
tegevuse tõhustamiseks ning sisserände 
kontaktametnike võrgustiku 
tegutsemisvõime tugevdamiseks, et 
osutatud võrgustike kaudu edendada
liikmesriikide koostööd.

Or. sv

Selgitus

Rääkides solidaarsusest seoses rändega on oluline rõhutada, et solidaarsed ei pea olema 
mitte ainult liikmesriigid omavahel, vaid solidaarne tuleb olla ka kolmandate riikidega.

Muudatusettepanek 6
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Nõukogu, Euroopa Parlamenti ja 
komisjoni tuleks korrapäraselt teavitada 
sisserände kontaktametnike võrgustiku 
tegevusest Euroopa Liidule erilist huvi 
pakkuvates konkreetsetes piirkondades 
ja/või riikides ning ebaseadusliku 
sisserände olukorrast osutatud piirkondades 
ja/või riikides. Euroopa Liidule erilist huvi 
pakkuvate konkreetsete piirkondade ja/või 
riikide valik peaks tuginema objektiivsetele 
rännet iseloomustavatele näitajatele, nagu 
ebaseadusliku rände statistika ja 
FRONTEXi koostatud riskianalüüsid, ning 
olema kooskõlas ELi üldise välissuhete 
poliitikaga.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Muudatusettepanek 7
Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Nõukogu, Euroopa Parlamenti ja 
komisjoni tuleks korrapäraselt teavitada 
sisserände kontaktametnike võrgustiku 
tegevusest Euroopa Liidule erilist huvi 
pakkuvates konkreetsetes piirkondades 
ja/või riikides ning ebaseadusliku 
sisserände olukorrast osutatud piirkondades 
ja/või riikides. Euroopa Liidule erilist huvi 
pakkuvate konkreetsete piirkondade ja/või 
riikide valik peaks tuginema objektiivsetele 
rännet iseloomustavatele näitajatele, nagu 
ebaseadusliku rände statistika ja 
FRONTEXi koostatud riskianalüüsid, ning 
olema kooskõlas ELi üldise välissuhete 
poliitikaga.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. sv

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 8
Franziska Keller

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 377/2004
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Artikli 1 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Käesolevas määruses tähendab 
„sisserände kontaktametnik” 
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liikmesriigi esindajat, kelle 
sisserändetalitus või muud pädevad 
asutused on määranud välismaale looma 
ja säilitama kontakte vastuvõtjariigi 
asutustega eesmärgiga aidata kaasa 
sundrände põhjuste ennetamisele ja 
nende vastu võitlemisele, rändajate
vabatahtlikule tagasipöördumisele ning 
seadusliku rände haldamisele.”

Or. en

Muudatusettepanek 9
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 377/2004
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 a) Artikli 2 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Sisserände kontaktametnikud 
koguvad teavet kasutamiseks 
operatiivtasandil või strateegilisel 
tasandil või mõlemal. Eeskätt käsitleb 
selline teave järgmisi küsimusi:
- vastuvõtjariigist pärinevate või seda 
läbivate ebaseaduslike sisserändajate 
vood,
- marsruudid, mille kaudu need 
ebaseaduslike sisserändajate vood 
jõuavad liikmesriikide territooriumile,
- nende toimimismeetodid, sealhulgas 
kasutatavad transpordivahendid, 
vahendajate kaasamine jne,
- sisserändajate üle piiri toimetamisega 
seotud kuritegelike ühenduste olemasolu 
ja tegevus,
- juhtumid ja sündmused, mis võivad 
kohe või tulevikus põhjustada uusi 
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arenguid ebaseaduslike sisserändajate 
voogude osas,
- isikut tõendavate dokumentide või 
reisidokumentide järeletegemiseks või 
võltsimiseks kasutatavad meetodid,
- viisid ja vahendid vastuvõtjariigi 
asutuste abistamiseks nende 
territooriumilt pärinevate või seda 
läbivate ebaseadusliku sisserände 
voogude tõkestamisel, 
- viisid ja vahendid ebaseaduslike 
sisserändajate tagasisaatmise ja 
repatrieerimise hõlbustamiseks nende 
päritoluriikidesse, 
- kirjeldatud küsimustega seotud 
õigusaktid ja õiguslikud tavad,
- varajase hoiatamise süsteemi kaudu 
edastatud teave,
- viisid ja vahendid viivitamatu 
humanitaarabi korraldamiseks rändajate 
massilise saabumise korral piirile,
- viisid ja vahendid seadusliku sisserände 
lihtsustamiseks.”

Or. fr

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Tuleb tähelepanu juhtida sellele, et sisserände kontaktametnike ülesanded hõlmavad ka 
seadusliku sisserände haldamist, nagu on sätestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 377/2004 
sisserände kontaktametnike võrgustiku loomise kohta artikli 1 lõikes 1.

Muudatusettepanek 10
Franziska Keller

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 377/2004
Artikkel 2 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 b) Artikli 2 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Sisserände kontaktametnikud 
koguvad teavet kasutamiseks 
operatiivtasandil või strateegilisel 
tasandil või mõlemal. Eeskätt käsitleb 
selline teave järgmisi küsimusi:
- vastuvõtjariigist pärinevate või seda 
läbivate ebaseaduslike sisserändajate 
vood,
- marsruudid, mille kaudu need 
ebaseaduslike sisserändajate vood 
jõuavad liikmesriikide territooriumile,
- nende toimimismeetodid, sealhulgas 
kasutatavad transpordivahendid, 
vahendajate kaasamine jne,
- sisserändajate üle piiri toimetamisega 
seotud kuritegelike ühenduste olemasolu 
ja tegevus,
- juhtumid ja sündmused, mis võivad 
kohe või tulevikus põhjustada uusi 
arenguid ebaseaduslike sisserändajate 
voogude osas,
- isikut tõendavate dokumentide või 
reisidokumentide järeletegemiseks või 
võltsimiseks kasutatavad meetodid,
- viisid ja vahendid vastuvõtjariigi 
asutuste abistamiseks sundrände 
põhjuste vastu võitlemisel,
- viisid ja vahendid ebaseaduslike 
sisserändajate tagasisaatmise ja 
repatrieerimise hõlbustamiseks nende 
päritoluriikidesse,
- kirjeldatud küsimustega seotud 
õigusaktid ja õiguslikud tavad,
- varajase hoiatamise süsteemi kaudu 
edastatud teave,
- teave vastuvõtjariigis valitseva 
inimõigustealase olukorra kohta.”
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Or. en

Muudatusettepanek 11
Franziska Keller

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 c (uus)
Määrus (EÜ) nr 377/2004
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 c) Artikli 3 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Liikmesriigid teatavad 
süstemaatiliselt ja viivitamata üksteisele, 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 
komisjonile sisserände kontaktametnike 
lähetamistest koos nende kohustuste 
kirjeldusega. Komisjon esitab kogutud 
teabe nõukogule ja liikmesriikidele.”

Or. en

Muudatusettepanek 12
Franziska Keller

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 d (uus)
Määrus (EÜ) nr 377/2004
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 d) Artikli 3 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Samuti teatab iga liikmesriik teistele 
ja samuti Euroopa Parlamendile oma 
kavatsustest sisserände kontaktametnike 
lähetamiseks kolmandatesse riikidesse, 
et võimaldada teistel liikmesriikidel 
väljendada huvi kõnealuse liikmesriigiga 
sellise lähetuse kohta artiklis 5 osutatud 
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koostöölepingu sõlmimiseks.”

Or. en

Muudatusettepanek 13
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 377/2004
Artikkel 4 – lõige 1 – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- vahetama teavet ja praktilisi kogemusi, 
eriti kohtumistel ja ICONeti kaudu.

- vahetama eriti kohtumistel ja ICONeti 
kaudu teavet ja kogemusi heade tavade 
kasutamise kohta võitluses ebaseadusliku 
sisserände ja inimkaubandusega 
tegelevate võrgustike vastu, varjupaiga 
otsijatele menetlusele juurepääsu 
kindlustamise viisides ja vahendites ning 
seadusliku sisserände haldamises.

Or. fr

Selgitus

Tundub vajalik täpsustada vahetamisele kuuluva teabe liiki, eriti kui see toimub ICONeti 
kaudu, ning tagada heade tavade vahetamine sisserände kontaktametnike võrgustiku siseselt.

Muudatusettepanek 14
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EÜ) nr 377/2004
Artikkel 4 – lõige 1 – kaheksas a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Lõikesse 1 lisatakse järgmine 
kaheksas a taane:
„- rakendama ühtset teabepoliitikat, mille 
eesmärgiks on teavitada päritoluriikide 
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elanikkonda sisserände seaduslikest 
viisidest ning hoiatada neid ebaseadusliku 
sisserändega ja inimkaubandusega 
tegelevate võrgustikega kaasnevate ohtude 
eest.”

Or. fr

Selgitus

Sisserände kontaktametnike töö väga oluliseks osaks peaks olema ka kohaliku elanikkonna 
teavitamine ohtudest, mis on seotud inimkaubandusega tegelejatega ja ebaseadusliku 
sisserändega.

Muudatusettepanek 15
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 377/2004
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni ja määrusega (EÜ) nr 
2007/2004 asutatud FRONTEXi 
esindajatel on õigus osaleda sisserände 
kontaktametnike võrgustiku raames 
korraldatud kohtumistel, kuigi juhul, kui 
operatiivkaalutlused seda nõuavad, võib 
kohtumisi pidada ka nimetatud esindajate 
puudumise korral. Samuti võib vajaduse 
korral kohtumistele kutsuda muid organeid 
ja asutusi.

2. Komisjoni ja määrusega (EÜ) nr 
2007/2004 asutatud FRONTEXi 
esindajatel on õigus osaleda sisserände 
kontaktametnike võrgustiku raames 
korraldatud kohtumistel, kuigi juhul, kui 
operatiivkaalutlused seda nõuavad, võib 
kohtumisi pidada ka nimetatud esindajate 
puudumise korral. Samuti võib vajaduse 
korral kohtumistele kutsuda muid organeid 
ja asutusi, kes annavad aru rändevoogude 
juhtimise eest vastutavale riigi 
haldusasutusele.

Or. fr

Selgitus

Siin tuleb määratleda, milliseid asutusi võib tegelikult kutsuda osalema sisserände 
kontaktametnike võrgustiku raames korraldatud kohtumistel.



AM\795577ET.doc 13/19 PE430.622v01-00

ET

Muudatusettepanek 16
Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 377/2004
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni ja määrusega (EÜ) nr 
2007/2004 asutatud FRONTEXi 
esindajatel on õigus osaleda sisserände 
kontaktametnike võrgustiku raames 
korraldatud kohtumistel, kuigi juhul, kui 
operatiivkaalutlused seda nõuavad, võib 
kohtumisi pidada ka nimetatud esindajate 
puudumise korral. Samuti võib vajaduse 
korral kohtumistele kutsuda muid organeid 
ja asutusi.

2. Komisjoni, määrusega (EÜ) nr 
2007/2004 asutatud FRONTEXi ja 
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 
esindajatel on õigus osaleda sisserände 
kontaktametnike võrgustiku raames 
korraldatud kohtumistel, kuigi juhul, kui 
operatiivkaalutlused seda nõuavad, võib 
kohtumisi pidada ka nimetatud esindajate 
puudumise korral. Samuti võib vajaduse 
korral kohtumistele kutsuda muid organeid 
ja asutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Franziska Keller, Hélène Flautre

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 377/2004
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni ja määrusega (EÜ) nr 
2007/2004 asutatud FRONTEXi 
esindajatel on õigus osaleda sisserände 
kontaktametnike võrgustiku raames 
korraldatud kohtumistel, kuigi juhul, kui 
operatiivkaalutlused seda nõuavad, võib 
kohtumisi pidada ka nimetatud esindajate 
puudumise korral.
Samuti võib vajaduse korral kohtumistele 
kutsuda muid organeid ja asutusi.

2. Komisjoni, määrusega (EÜ) nr 
2007/2004 asutatud FRONTEXi ning 
rahvusvaheliste sõltumatute organite 
nagu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
Pagulaste Ülemvoliniku Amet esindajatel 
on õigus osaleda sisserände 
kontaktametnike võrgustiku raames 
korraldatud kohtumistel, kuigi juhul, kui 
operatiivkaalutlused seda nõuavad, võib 
kohtumisi pidada ka nimetatud esindajate 
puudumise korral. Samuti võib vajaduse 
korral kohtumistele kutsuda muid organeid 
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ja asutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 377/2004
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks olev 
liikmesriik või juhul, kui see liikmesriik ei 
ole riigis või piirkonnas esindatud, ase-
eesistujana tegutsev liikmesriik koostab iga 
poolaasta lõpuks nõukogule, Euroopa 
Parlamendile ja komisjonile aruande, mis 
käsitleb sisserände kontaktametnike 
võrgustiku tegevust Euroopa Liidule
erilist huvi pakkuvates konkreetsetes
piirkondades ja/või riikides ning 
ebaseadusliku sisserände olukorda osutatud 
piirkondades ja/või riikides. Euroopa 
Liidule erilist huvi pakkuvate konkreetsete 
piirkondade ja/või riikide valik tugineb 
pärast konsultatsioone liikmesriikide ja 
komisjoniga objektiivsetele rännet 
iseloomustavatele näitajatele, nagu 
ebaseadusliku rände statistika ja 
FRONTEXi koostatud riskianalüüs, ning 
on kooskõlas ELi üldise välissuhete 
poliitikaga.

1. Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks olev 
liikmesriik või juhul, kui see liikmesriik ei 
ole riigis või piirkonnas esindatud, ase-
eesistujana tegutsev liikmesriik koostab iga 
poolaasta lõpuks nõukogule, Euroopa 
Parlamendile ja komisjonile aruande, mis 
käsitleb sisserände kontaktametnike 
võrgustiku tegevust piirkondades ja/või 
riikides, kus rändevoogude küsimus on 
Euroopa Liidule eriti tundlik, ning 
ebaseadusliku sisserände olukorda osutatud 
piirkondades ja/või riikides. Euroopa 
Liidule erilist huvi pakkuvate konkreetsete 
piirkondade ja/või riikide valik tugineb 
pärast konsultatsioone liikmesriikide ja 
komisjoniga objektiivsetele rännet 
iseloomustavatele näitajatele, nagu 
ebaseadusliku rände statistika ja 
FRONTEXi koostatud riskianalüüs, ning 
on kooskõlas ELi üldise välissuhete 
poliitikaga.

Or. fr

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Muudatusettepanek 19
Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 377/2004
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks olev 
liikmesriik või juhul, kui see liikmesriik ei 
ole riigis või piirkonnas esindatud, ase-
eesistujana tegutsev liikmesriik koostab iga 
poolaasta lõpuks nõukogule, Euroopa 
Parlamendile ja komisjonile aruande, mis 
käsitleb sisserände kontaktametnike 
võrgustiku tegevust Euroopa Liidule erilist 
huvi pakkuvates konkreetsetes 
piirkondades ja/või riikides ning 
ebaseadusliku sisserände olukorda 
osutatud piirkondades ja/või riikides.
Euroopa Liidule erilist huvi pakkuvate 
konkreetsete piirkondade ja/või riikide 
valik tugineb pärast konsultatsioone 
liikmesriikide ja komisjoniga 
objektiivsetele rännet iseloomustavatele 
näitajatele, nagu ebaseadusliku rände 
statistika ja FRONTEXi koostatud 
riskianalüüs, ning on kooskõlas ELi 
üldise välissuhete poliitikaga.

1. Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks olev 
liikmesriik või juhul, kui see liikmesriik ei 
ole riigis või piirkonnas esindatud, ase-
eesistujana tegutsev liikmesriik koostab iga 
poolaasta lõpuks nõukogule, Euroopa 
Parlamendile ja komisjonile aruande, mis 
käsitleb sisserände kontaktametnike 
võrgustiku tegevust Euroopa Liidule erilist 
huvi pakkuvates konkreetsetes 
piirkondades ja/või riikides ning 
ebaseadusliku rände olukorda osutatud 
piirkondades ja/või riikides. Euroopa 
Liidule erilist huvi pakkuvate konkreetsete 
piirkondade ja/või riikide valik tugineb 
pärast konsultatsioone liikmesriikide ja 
komisjoniga objektiivsetele rännet 
iseloomustavatele näitajatele, nagu 
FRONTEXi ja Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiameti koostatud 
statistika, ning arvestab ELi üldist
välissuhete poliitikat.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Franziska Keller, Hélène Flautre

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 377/2004
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks olev 
liikmesriik või juhul, kui see liikmesriik ei 

1. Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks olev 
liikmesriik või juhul, kui see liikmesriik ei 
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ole riigis või piirkonnas esindatud, ase-
eesistujana tegutsev liikmesriik koostab iga 
poolaasta lõpuks nõukogule, Euroopa 
Parlamendile ja komisjonile aruande, mis 
käsitleb sisserände kontaktametnike 
võrgustiku tegevust Euroopa Liidule erilist 
huvi pakkuvates konkreetsetes 
piirkondades ja/või riikides ning 
ebaseadusliku sisserände olukorda osutatud 
piirkondades ja/või riikides. Euroopa 
Liidule erilist huvi pakkuvate konkreetsete 
piirkondade ja/või riikide valik tugineb 
pärast konsultatsioone liikmesriikide ja 
komisjoniga objektiivsetele rännet 
iseloomustavatele näitajatele, nagu 
ebaseadusliku rände statistika ja 
FRONTEXi koostatud riskianalüüs, ning 
on kooskõlas ELi üldise välissuhete 
poliitikaga.

ole riigis või piirkonnas esindatud, ase-
eesistujana tegutsev liikmesriik koostab iga 
poolaasta lõpuks nõukogule, Euroopa 
Parlamendile ja komisjonile aruande, mis 
käsitleb sisserände kontaktametnike 
võrgustiku tegevust Euroopa Liidule erilist 
huvi pakkuvates konkreetsetes 
piirkondades ja/või riikides ning 
seadusliku ja ebaseadusliku sisserände 
olukorda, kaasa arvatud inimõigustel 
põhinev lähenemisviis, osutatud 
piirkondades ja/või riikides. Euroopa 
Liidule erilist huvi pakkuvate konkreetsete 
piirkondade ja/või riikide valik tugineb 
pärast konsultatsioone liikmesriikide, 
Euroopa Parlamendi ja komisjoniga 
objektiivsetele rännet iseloomustavatele 
näitajatele, nagu seadusliku ja 
ebaseadusliku rände statistika, inimõiguste 
olukord ja FRONTEXi koostatud 
riskianalüüs, ning on kooskõlas ELi üldise 
välissuhete poliitikaga.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 377/2004
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks olev 
liikmesriik või juhul, kui see liikmesriik ei 
ole riigis või piirkonnas esindatud, ase-
eesistujana tegutsev liikmesriik koostab iga 
poolaasta lõpuks nõukogule, Euroopa 
Parlamendile ja komisjonile aruande, mis 
käsitleb sisserände kontaktametnike 
võrgustiku tegevust Euroopa Liidule erilist 
huvi pakkuvates konkreetsetes 
piirkondades ja/või riikides ning 
ebaseadusliku sisserände olukorda osutatud 

1. Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks olev 
liikmesriik või juhul, kui see liikmesriik ei 
ole riigis või piirkonnas esindatud, ase-
eesistujana tegutsev liikmesriik koostab iga 
poolaasta lõpuks nõukogule, Euroopa 
Parlamendile ja komisjonile aruande, mis 
käsitleb sisserände kontaktametnike 
võrgustiku tegevust Euroopa Liidule erilist 
huvi pakkuvates konkreetsetes 
piirkondades ja/või riikides ning 
ebaseadusliku sisserände olukorda osutatud 
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piirkondades ja/või riikides. Euroopa 
Liidule erilist huvi pakkuvate konkreetsete 
piirkondade ja/või riikide valik tugineb 
pärast konsultatsioone liikmesriikide ja 
komisjoniga objektiivsetele rännet 
iseloomustavatele näitajatele, nagu 
ebaseadusliku rände statistika ja 
FRONTEXi koostatud riskianalüüs, ning 
on kooskõlas ELi üldise välissuhete 
poliitikaga.

piirkondades ja/või riikides. Euroopa 
Liidule erilist huvi pakkuvate konkreetsete 
piirkondade ja/või riikide valik tugineb 
pärast konsultatsioone liikmesriikide ja 
komisjoniga objektiivsetele rännet 
iseloomustavatele näitajatele, nagu 
ebaseadusliku sisserände statistika ja 
FRONTEXi koostatud riskianalüüs, ning 
on kooskõlas ELi üldise välissuhete 
poliitikaga.

Or. sv

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 22
Franziska Keller, Hélène Flautre

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 377/2004
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon esitab nimetatud aruannete 
alusel nõukogule ja Euroopa Parlamendile 
igal aastal faktilise kokkuvõtte sisserände 
kontaktametnike võrgustiku arengust.

3. Komisjon esitab nimetatud aruannete 
alusel nõukogule ja Euroopa Parlamendile 
igal aastal faktilise kokkuvõtte sisserände 
kontaktametnike võrgustiku arengust ning 
nende tegevuse hinnangu, võttes eriti 
arvesse inimõigusi käsitleva 
rahvusvahelise õiguse kaitset ja järgimist.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Emine Bozkurt

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 377/2004
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kõnealused aruanded on oluliseks 
teabeallikaks komisjoni koostatavale iga-
aastasele hindamisaruandele, mis 
esitatakse Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ja milles käsitletakse olukorda 
valitud piirkondades ja/või riikides 
vastavalt käesoleva artikli lõikele 1.

Or. en

Selgitus

Oluline on esitada nõukogule ja Euroopa Parlamendile hinnang sisserände kontaktametnike 
võrgustike toimimise kohta, et oleks võimalik hinnata nende tulemuslikkust.

Muudatusettepanek 24
Emine Bozkurt

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 377/2004
Artikkel 6 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Nimetatud hindamisaruannetes tuleb 
keskenduda eelkõige sisserände 
kontaktametnike võrgustike tegevusele, 
mis on seotud ebaseaduslikku sisserännet, 
inimeste üle piiri toimetamist ja 
inimkaubandust, välispiire ning 
ebaseaduslike sisserändajate 
tagasisaatmist käsitleva ühise poliitika 
arendamisega. Lisaks antakse aruannetes 
ülevaade sisserände kontaktametnike 
lähetamise võimalikust mõjust 
kõnealusest kolmandast riigist pärit 
varjupaigataotlejate / rahvusvahelise 
kaitse taotluste arvule, ning ülevaade 
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nende reisijate arvust, keda 
lennuettevõtjad ei lubanud pardale
lennujaamades, kus kontaktametnikke 
kasutatakse.

Or. en

Selgitus

In order to be able to assess the effectiveness of the deployment of these officers with regard 
to important common policy objectives these reports should focus on the work of these 
officers in the relation to the development of common policies with regard to irregular 
immigration, smuggling etc. Furthermore, is it necessary to ascertain whether or not the 
deployment of these officers has any effect on the number of asylum seekers/ applications for 
international protection originating from these third countries as well as on the interaction 
between these officers and air carriers and the possible influence thereof on the decisions of 
these air carriers with regard to the refusal of passengers wishing to board a flight to Europe.

Muudatusettepanek 25
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 377/2004
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Määrusele lisatakse järgmine 
artikkel:

„Artikkel 6 a
Sisserände kontaktametnike võrgustik 
austab oma tegevuses demokraatia 
põhimõtteid, põhiõigusi, läbipaistvuse 
põhimõtet ning riikide ja nende õiguse 
suveräänsust.”

Or. fr

Selgitus

Vajalik on meelde tuletada seda tausta, milles sisserände kontaktametnike võrgustiku tegevus 
toimub, eelkõige austust põhiõiguste vastu ja demokraatliku läbipaistvuse nõuet.


