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Muudatusettepanek 15
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV 
miinimumnõuete kohta, millele 
kolmandate riikide kodanikud ja 
kodakondsuseta isikud peavad vastama, et 
saada rahvusvahelise kaitse saaja staatus, 
ja antava kaitse sisu kohta

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV miinimumnõuete 
kohta, millele kolmandate riikide 
kodanikud ja kodakondsuseta isikud 
peavad vastama, et saada pagulasseisund 
või muul põhjusel rahvusvahelist kaitset 
saava isiku seisund, ja antava kaitse sisu 
kohta

Or. de

Muudatusettepanek 16
Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) 16. oktoobril 2008. aastal vastu võetud 
Euroopa sisserände- ja varjupaigapaktis 
märkis Euroopa Ülemkogu, et liikmesriigiti 
esineb endiselt märkimisväärseid erinevusi 
kaitse tagamises ja kõnealuse kaitse 
vormides, ning kutsus üles võtma uusi 
meetmed Haagi programmiga ette nähtud 
Euroopa ühise varjupaigasüsteemi loomise 
lõpuleviimiseks ja seega parema kaitse 
pakkumiseks.

(8) 16. oktoobril 2008. aastal vastu võetud 
Euroopa sisserände- ja varjupaigapaktis 
märkis Euroopa Ülemkogu, et liikmesriigiti 
esineb endiselt märkimisväärseid erinevusi 
kaitse tagamises ja kõnealuse kaitse 
vormides, ning kutsus üles võtma uusi 
meetmed Haagi programmiga ette nähtud 
Euroopa ühise varjupaigasüsteemi loomise 
lõpuleviimiseks ja seega parema kaitse 
pakkumiseks. Euroopa Ülemkogu 
tunnistas ühtlasi, et vaja on innustada 
solidaarsust ja rahvusvahelise kaitse 
saajate paremat ümberjaotamist ühest 
liikmesriigist teise, et aidata neid 
liikmesriike, kelle varjupaigasüsteemid 
kannatavad eriti suure ja 
ebaproportsionaalse surve all, eelkõige 
liikmesriigi geograafilise asukoha või 
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demograafilise olukorra tõttu. 

Or. el

Muudatusettepanek 17
Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 80 on sätestatud, et liidu 
piirikontrolli-, varupaiga- ja 
sisserändepoliitika kavandamisel 
juhindutakse solidaarsuse ning vastutuse, 
sealhulgas finantskoormuse liikmesriikide 
vahelise õiglase jagamise põhimõtetest, ja 
et vastava peatüki põhjal vastu võetud 
liidu õigusaktides sisalduvad vajaduse 
korral asjakohased meetmed nimetatud 
põhimõtete rakendamiseks.

Or. el

Muudatusettepanek 18
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Vastavalt 1989. aasta ÜRO lapse 
õiguste konventsioonile peavad 
liikmesriigid käesoleva direktiivi 
rakendamisel silmas eelkõige lapse huve.

(17) Liikmesriigid peavad käesoleva 
direktiivi sätete rakendamisel ja vastavalt 
1989. aasta ÜRO lapse õiguste
konventsioonile silmas eelkõige lapse 
huve. Alaealiste huvide hindamisel 
peaksid liikmesriigid võtma arvesse 
eelkõige järgmisi tegureid: 
perekonnaelu kaitse, andes vanematest 
lahutatud alaealiste puhul perekondadele 
võimaluse taasühineda, kui see on 
alaealiste huvides; 
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alaealise heaolu ja sotsiaalne areng, 
arvestades alaealise etnilist, kultuurilist, 
keelelist ja religioosset tausta ning võttes 
lisaks arvesse stabiilsuse ja järjepidevuse 
vajadust alaealise eest hoolitsemisel ja 
eestkoste korraldamisel ning juurdepääsu 
tervishoiuteenustele ja haridusele;
ohutus- ja turvakaalutlused, eelkõige kui 
on oht, et alaealine võib langeda mis 
tahes vormis vägivalla või 
ekspluateerimise, sealhulgas 
inimkaubanduse ohvriks; ning
alaealise seisukoht, võttes arvesse 
alaealise vanust ja küpsust.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Vastavalt 1989. aasta ÜRO lapse 
õiguste konventsioonile peavad 
liikmesriigid käesoleva direktiivi 
rakendamisel silmas eelkõige lapse huve.

(17) Vastavalt 1989. aasta ÜRO lapse 
õiguste konventsioonile peavad 
liikmesriigid käesoleva direktiivi 
rakendamisel silmas eelkõige lapse huve.

Lapse huve hinnates arvestavad 
liikmesriigid piisavalt järgmiste 
teguritega:
a) perekonnaelu kaitse, andes vanematest 
lahutatud laste puhul perekondadele 
võimaluse taasühineda liikmesriigi 
territooriumil või sellest väljaspool;
b) lapse heaolu ja sotsiaalne areng, 
arvestades eelkõige lapse etnilist, 
religioosset, kultuurilist ja keelelist tausta 
ning võttes lisaks arvesse stabiilsuse ja 
järjepidevuse vajadust lapse eest 
hoolitsemisel ja eestkoste korraldamisel 
ning juurdepääsu tervishoiuteenustele ja 
haridusele;
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c) ohutus- ja turvakaalutlused, eelkõige 
kui on oht, et laps võib langeda mis tahes 
vormis vägivalla või ekspluateerimise, 
sealhulgas inimkaubanduse ohvriks;
d) lapse soovid, võttes arvesse lapse vanust 
ja küpsust.

Or. de

Selgitus

Laste huvisid arvestades peavad liikmesriigid nõuetekohaselt kaaluma ka perekondade 
taasühinemise võimalust liikmesriigi territooriumil või sellest väljaspool.

Muudatusettepanek 20
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Pereliikme määratlust tuleb 
laiendada, et võtta arvesse erinevaid 
ülalpidamisega seotud olukordi ja pöörata 
erilist tähelepanu lapse huvidele.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Et vältida peresuhete tõestamisel väärkohtlemist ja probleeme ning tuumikpere huvides peab 
„pereliige” olema kitsalt määratletud.

Muudatusettepanek 21
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Kaitset võib pakkuda nii riik kui ka 
käesoleva direktiivi tingimustele vastav 

(25) Kaitset võib pakkuda nii riik kui ka 
käesoleva direktiivi tingimustele vastav 
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isik või organisatsioon, sealhulgas 
rahvusvaheline organisatsioon, kelle 
kontrolli all on mõni piirkond või suurem 
ala riigi territooriumi piires ning kes 
väljendab tahet tagada õigusriigi 
põhimõtete järgimine ja suudab seda teha. 
Selline kaitse peaks olema tõhus ja püsiv.

isik või organisatsioon, sealhulgas 
rahvusvaheline organisatsioon, kelle 
kontrolli all on mõni piirkond või suurem 
ala riigi territooriumi piires. Selline kaitse 
peaks olema tõhus ja püsiv.

Or. de

Selgitus

Õigusriigi põhimõtte jõustamine ja kaitse pakkuja seadusjärgsus ei kuulu käesoleva direktiivi 
kohaldusalasse ja neid küsimusi ei soovita direktiiviga reguleerida. Esmatähtis on hoopis 
rahvusvahelist kaitset taotleva isiku turvalisus ja kaitse. Milline valitsus või riik kaitset 
pakkuda võib, on üleilmse hea valitsemistava ja demokratiseerimise küsimus ning seda ei saa 
sätestada Euroopa ühise varjupaigasüsteemi raames.

Muudatusettepanek 22
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Kaitset võib pakkuda nii riik kui ka 
käesoleva direktiivi tingimustele vastav 
isik või organisatsioon, sealhulgas 
rahvusvaheline organisatsioon, kelle 
kontrolli all on mõni piirkond või suurem 
ala riigi territooriumi piires ning kes 
väljendab tahet tagada õigusriigi 
põhimõtete järgimine ja suudab seda teha.
Selline kaitse peaks olema tõhus ja püsiv.

(25) Kaitset võib pakkuda ainult riik, kes 
väljendab tahet tagada õigusriigi 
põhimõtete järgimine ja suudab seda teha 
Selline kaitse peaks olema tõhus ja püsiv.

Or. fr

Selgitus

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et de 
nature durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques 
internationaux sur les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement 
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responsables en cas de non-respect des obligations internationales en matière de protection 
des réfugiés et des droits de l'Homme.

Muudatusettepanek 23
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Riigisisene kaitse peaks olema 
taotlejale reaalselt kättesaadav päritoluriigi 
osas, kus ta võib turvaliselt ja seaduslikult
reisida, millele tal on juurdepääs ja kus ta 
võib elama asuda.

(26) Riigisisene kaitse peaks olema 
taotlejale reaalselt kättesaadav päritoluriigi 
osas, kus ta võib ohutult ja 
sanktsioonideta reisida ja kus ta võib
elada.

Or. de

Selgitus

Mõne päritoluriigi ebaadekvaatsete struktuuride tõttu ei ole võimalik riiki meie standardite
järgi seaduslikult ja formaalselt korrektselt siseneda ja seal elama asuda. Adekvaatse korra 
puudumine või erineva korra kasutamine ei takista aga iseenesest riigisisese kaitse andmist 
ega tõenda puudujääke turvalisuses.

Muudatusettepanek 24
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Riigisisene kaitse peaks olema 
taotlejale reaalselt kättesaadav päritoluriigi 
osas, kus ta võib turvaliselt ja seaduslikult 
reisida, millele tal on juurdepääs ja kus ta 
võib elama asuda.

(26) Riigisisene kaitse peaks olema 
taotlejale reaalselt kättesaadav päritoluriigi 
osas, kus ta võib turvaliselt ja seaduslikult 
reisida, millele tal on juurdepääs ja kus ta 
võib elama asuda ja mille puhul on 
mõistlik eeldada tema sinna jäämist. 
Mõistlikkuse hindamisel peaksid 
liikmesriigid võtma nõuetekohaselt 
arvesse eelkõige järgmisi tegureid: 
taotleja isiklik olukord, taotleja 
tagakiusamine minevikus, ohutus ja 
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turvalisus, inimõiguste järgimine ning 
võimalus riigi selles osas majanduslikult 
toime tulla.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku tulemusel oleks tekst kooskõlas ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti 
rahvusvahelise kaitse suunistega riigisiseste põgenemisvõimaluste või ümberasumise kohta 
seoses 1951. aasta konventsiooni artikli 1A lõikega 2 ja 1967. aasta pagulasseisundi 
protokolliga.

Muudatusettepanek 25
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Alaealiste rahvusvahelise kaitse 
taotluste hindamisel on vaja, et 
liikmesriigid võtaksid arvesse selliseid 
tagakiusamise vorme, mille ohvriks on 
lapsed.

(27) Alaealiste rahvusvahelise kaitse 
taotluste hindamisel on vaja, et 
liikmesriigid võtaksid arvesse selliseid 
tagakiusamise vorme, mille ohvriks on 
lapsed, nagu alaealiste tööhõive, lastega 
kaubitsemine, tütarlaste suguelundite 
moonutamine, pere- ja koduvägivald, 
sundabielu või alaealisena abiellumine ja 
sunniviisiline töö.

Or. en

Selgitus

Eesmärk on lisada mitteammendav nimekiri teatavatest konkreetsetest laste tagakiusamise 
vormidest, mida tuleks arvesse võtta.

Muudatusettepanek 26
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Ühtlasi peavad liikmesriigid 
rahvusvahelise kaitse saamise taotluste 
läbivaatamisel võtma nõuetekohaselt 
arvesse konkureerivaid õigustavasid ja 
kombeid, mis sisaldavad toiminguid, mille 
eesmärk on rikkuda isiku puutumatust või 
alandada inimväärikust, nagu 
suguelundite moonutamine, kividega 
pildumine, sundabielud ja auroimad. 

Or. es

Selgitus

Uus põhjendus on seotud muudatusettepanekutega, mis puudutavad neid artikleid, mis 
käsitlevad kombeid ja õigustavasid, mille eesmärk on rikkuda isiku puutumatust või alandada 
inimväärikust.

Muudatusettepanek 27
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Sama vajalik on kehtestada mõiste 
„teatavasse sotsiaalsesse rühma 
kuulumine” kui tagakiusamise põhjuse 
ühine määratlus . Teatava sotsiaalse rühma 
määratlemisel tuleks piisavalt tähelepanu 
pöörata taotleja sooga seotud küsimustele.

(29) Sama vajalik on kehtestada mõiste 
„teatavasse sotsiaalsesse rühma 
kuulumine” kui tagakiusamise põhjuse 
ühine määratlus . Teatava sotsiaalse rühma 
määratlemisel tuleks piisavalt tähelepanu 
pöörata taotleja sooga seotud küsimustele.
Sellega seoses tuleks erilist tähelepanu 
pöörata küsimustele, nagu naiste 
suguelundite moonutamine, sunniviisiline 
abort ja sundsteriliseerimine.

Or. it

Selgitus

Suguelundite moonutamine, sunniviisiline abort ja sundsteriliseerimine on naistevastase 
vägivalla tõsised vormid ja need peaksid seetõttu käesolevas õigusaktis eraldi nimetatud 
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olema. Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee resolutsioonis 1765 (2010) osutatakse 
konkreetselt vajadusele võtta neid tegureid varjupaigataotluste läbivaatamisel arvesse.

Muudatusettepanek 28
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 a) Täiendava kaitse seisundi saajate 
pereliikmetele ei pea tingimata tagama 
samu hüvesid; kuid pereliikmetele 
tagatavad hüved peavad olema 
proportsionaalsed täiendava kaitse 
seisundi saajatele tagatud hüvedega. 

Or. de

Selgitus

Arvestades, et kuna rahvusvahelist kaitset taotletakse paljudel eri põhjustel ja sellega seoses 
on ka asjaomases liikmesriigis veedetud aeg erinev, peab siiski olema võimalik teha vahet 
pagulastele ja täiendava kaitse seisundi saajatele tagatud hüvede tasemel vahel.

Muudatusettepanek 29
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Vastates Haagi programmis esitatud 
üleskutsele kehtestada ühtne 
kaitseseisund, on vaja tagada 
mittediskrimineerimise põhimõtte täielik 
austamine. Välja arvatud vajalike ja 
objektiivselt õigustatud erandite puhul, 
tuleks selleks täiendava kaitse saajatele 
anda samad õigused ja hüved kui 
põgenikele ning nende suhtes tuleks 
kohaldada samu kaitse saamise tingimusi.

(37) Vaja on tagada 
mittediskrimineerimise põhimõtte täielik 
austamine. Kui see on vajalik ja 
objektiivselt põhjendatud, tuleks täiendava 
kaitse saajatele anda samad õigused ja 
hüved kui põgenikele ning nende suhtes 
tuleks kohaldada samu kaitse saamise 
tingimusi. Samal ajal peab vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
78 lõike 2 punktidele a ja b olema endiselt 
võimalik teha vahet ühetaolise 
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varjupaigaseisundi ja ühetaolise 
täiendava kaitse seisundi vahel.

Or. de

Selgitus

Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union sieht eine Unterscheidung 
zwischen Flüchtlingen und Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, vor. 
Wenngleich das Ziel eine sachlich gerechtfertigte Annäherung der Leistungen für beide 
Statusformen ist, muss auf Grund der unterschiedlichen Gründe für die Inanspruchnahme von 
internationalem Schutz und der daraus resultierenden unterschiedlichen Aufenthaltslänge im 
Mitgliedstaats daher weiterhin eine Unterscheidung in den Leistungen für Flüchtlinge und 
Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, möglich sein.

Muudatusettepanek 30
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Selleks et edendada direktiivis 
sätestatud õiguste ja hüvede tegelikku 
kasutamist rahvusvahelise kaitse saajate 
poolt, on vaja arvestada nende erivajaduste 
ja neile omaste 
integratsiooniprobleemidega.

(39) Selleks et edendada direktiivis 
sätestatud õiguste ja hüvede tegelikku 
kasutamist rahvusvahelise kaitse saajate 
poolt, on vaja arvestada nende erivajaduste 
ja neile omaste 
integratsiooniprobleemidega.
Rahvusvahelise kaitse saajatelt tuleks 
ühtlasi nõuda, et nad annaksid 
integratsioonikursustel osaledes 
omapoolse panuse ühiskonda 
integreerumisse ning austaksid 
liikmesriikide sõltumatute ja 
demokraatlike õigussüsteemide aluseks 
olevaid põhinorme, eelkõige 
inimväärikuse puutumatust, meeste ja 
naiste võrdõiguslikkust, kiriku ja riigi 
lahusust ning usuvabadust. Kui 
liikmesriigi pädevad asutused peavad seda 
mõistlikuks, tuleks täiendava kaitse 
seisundi saajatelt nõuda 
integratsioonikursustel osalemist.

Or. de
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Selgitus

Rahvusvahelise kaitsega tagatud õigustega kaasnevad ka kohustused. Üldjuhul tähendab see 
asjaomase liikmesriigi õigusaktide järgimist, aga ka liikmesriigi pakutavatel 
integratsioonikursustel osalemist.

Muudatusettepanek 31
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Eriti selleks et vältida sotsiaalseid 
raskusi, on asjakohane tagada
rahvusvahelise kaitse saajatele sotsiaalabi 
raames kedagi diskrimineerimata piisav 
sotsiaalhoolekanne ja elatusvahendid.

(43) Eriti selleks et vältida sotsiaalseid 
raskusi, on asjakohane tagada
pagulasseisundi või täiendava kaitse
seisundi saajatele sotsiaalabi raames 
kedagi diskrimineerimata piisav 
sotsiaalhoolekanne ja elatusvahendid.

Or. de

Selgitus

Arvestades, et kuna rahvusvahelist kaitset taotletakse paljudel eri põhjustel ja sellega seoses 
on ka asjaomases liikmesriigis veedetud aeg erinev, peab siiski olema võimalik teha vahet 
pagulastele ja täiendava kaitse seisundi saajatele tagatud hüvede tasemel vahel.

Muudatusettepanek 32
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43 a) Sotsiaalabi- ja tervishoiusüsteemi 
põhihüvede tagamise kord ja üksikasjad 
peaksid olema sätestatud riikide 
õigusaktides. Võimalus piirduda 
täiendava kaitse seisundi saajatele 
tagatud hüvede puhul põhihüvedega 
tähendab seda, et kaetud on vähemalt 
miinimumsissetulek, abi haiguse ja 
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raseduse korral ja lapsetoetus ning seda 
ulatuses, mil need toetused on vastavalt 
asjaomase liikmesriigi õigusaktidega 
kodanikele ette nähtud. 

Or. de

Muudatusettepanek 33
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Rahvusvahelise kaitse saajatele 
suunatud integratsiooniprogrammides tuleb 
võimalikult suurel määral arvestada nende 
erivajaduste ja olukorra eripäraga.

(45) Rahvusvahelise kaitse saajatele 
suunatud integratsiooniprogrammides tuleb 
võimalikult suurel määral arvestada nende 
erivajaduste ja olukorra eripäraga.
Integratsiooniprogrammide korraldamisel 
tuleks nõuda, et pagulased sellistes 
programmides osaleksid. Täiendava kaitse 
seisundi saajatelt tuleks nõuda 
integratsioonikursustel osalemist juhul, 
kui liikmesriigi pädevad asutused peavad 
seda mõistlikuks.

Or. de

Selgitus

Rahvusvahelise kaitsega tagatud õigustega kaasnevad ka kohustused. Üldjuhul tähendab see 
asjaomase liikmesriigi õigusaktide järgimist, aga ka liikmesriigi pakutavatel 
integratsioonikursustel osalemist.

Muudatusettepanek 34
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) „taotleja” – kolmanda riigi kodanik või 
kodakondsuseta isik, kes on esitanud

i) „taotleja” – isik, kes ei ole selle 
liikmesriigi kodanik, kus ta esitas
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rahvusvahelise kaitse taotluse, mille kohta 
ei ole lõplikku otsust veel tehtud;

rahvusvahelise kaitse taotluse, mille kohta 
ei ole lõplikku otsust veel tehtud;

Or. fr

Selgitus

Uuestisõnastamisel tuleks laiendada miinimumnõuete direktiivi kohaldusala, et igaüks võiks 
varjupaika taotleda, sest Genfi konventsioon ei luba pagulasseisundi puhul piirata 
kohaldusala geograafiliste või kodakondsuskriteeriumide alusel. 

Muudatusettepanek 35
Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) „taotleja” – kolmanda riigi kodanik või 
kodakondsuseta isik, kes on esitanud 
rahvusvahelise kaitse taotluse, mille kohta 
ei ole lõplikku otsust veel tehtud;

i) „taotleja” – isik, kes ei ole liidu kodanik 
ja kes on esitanud rahvusvahelise kaitse 
taotluse, mille kohta ei ole lõplikku otsust 
veel tehtud;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt j – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) „pereliikmed” – järgmised
rahvusvahelise kaitse saaja perekonna 
liikmed, kes viibivad seoses rahvusvahelise 
kaitse taotlusega samas liikmesriigis, 
eeldusel et perekond oli juba olemas 
päritoluriigis:

j) „pereliikmed” – järgmised
pagulasseisundi või täiendava kaitse
seisundi saaja perekonna liikmed, kes 
viibivad seoses rahvusvahelise kaitse 
taotlusega samas liikmesriigis, eeldusel et 
perekond oli juba olemas päritoluriigis:

Or. en
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Muudatusettepanek 37
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt j – taane 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– rahvusvahelise kaitse saaja abikaasa või 
temaga püsivas suhtes olev 
vabaabielukaaslane, kui asjaomase 
liikmesriigi õigusaktide või tava kohaselt 
koheldakse vabaabielupaare välismaalasi 
käsitlevate õigusaktide alusel võrdväärselt 
abielus paaridega;

− pagulasseisundi või täiendava kaitse
seisundi saaja abikaasa või temaga püsivas 
suhtes olev vabaabielukaaslane, kui 
asjaomase liikmesriigi õigusaktide või tava 
kohaselt koheldakse vabaabielupaare 
välismaalasi käsitlevate õigusaktide alusel 
võrdväärselt abielus paaridega,

Or. en

Muudatusettepanek 38
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt j – taane 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– esimeses taandes osutatud paari või
rahvusvahelise kaitse saaja alaealised 
lapsed, tingimusel et nad ei ole abielus , 
sõltumata sellest, kas nad on siseriikliku 
õiguse tähenduses sündinud abielust või 
väljaspool abielu või lapsendatud;

− esimeses taandes osutatud paari või
pagulasseisundi või täiendava kaitse
seisundi saaja alaealised lapsed, tingimusel 
et nad ei ole abielus, sõltumata sellest, kas 
nad on siseriikliku õiguse tähenduses 
sündinud abielust või väljaspool abielu või 
lapsendatud;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt j – taane 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– esimeses taandes osutatud paaride või 
rahvusvahelise kaitse saaja alaealised 

välja jäetud
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abielus olevad lapsed, sõltumata sellest, 
kas nad on siseriikliku õiguse tähenduses 
sündinud abielust või väljaspool abielu 
või lapsendatud, kui nende huvides on 
elada kaitse saajaga samas riigis;

Or. it

Selgitus

Alaealiste abielus olevate laste lisamine „pereliikme” määratlusse on küsitav, sest kuigi nad 
on alaealised, moodustavad nad ühemõtteliselt perekonna. Muudatusettepanek tekitab 
probleeme ka seoses alaealiste sundabieludega kolmandates riikides.

Muudatusettepanek 40
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt j – taane 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– esimeses taandes osutatud paaride või 
rahvusvahelise kaitse saaja alaealised 
abielus olevad lapsed, sõltumata sellest, 
kas nad on siseriikliku õiguse tähenduses 
sündinud abielust või väljaspool abielu 
või lapsendatud, kui nende huvides on 
elada kaitse saajaga samas riigis;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Et vältida peresuhete tõestamisel kuritarvitust ja probleeme ning tuumikpere huvides peab 
„pereliige” olema kitsalt määratletud.

Muudatusettepanek 41
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt j – taane 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– seaduse või tava kohaselt 
rahvusvahelise kaitse saaja eest vastutav 
isa, ema või mõni teine täisealine 
sugulane, kui kaitse saaja on alaealine ja 
ei ole abielus või kui ta on alaealine ja on 
abielus, kuid tema huvides on elada tema 
eest vastutava isa, ema või mõne teise 
täisealise sugulasega samas riigis;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Et vältida peresuhete tõestamisel kuritarvitust ja probleeme ning tuumikpere huvides peab 
„pereliige” olema kitsalt määratletud.

Muudatusettepanek 42
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt j – taane 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– rahvusvahelise kaitse saaja alaealised 
vennad või õed, kes ei ole abielus, kui 
kaitse saaja on alaealine ja ei ole abielus, 
või kui rahvusvahelise kaitse saaja või 
tema vennad või õed on alaealised ja on 
abielus, kuid on vähemalt neist ühe 
huvides elada samas riigis;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Et vältida peresuhete tõestamisel kuritarvitust ja probleeme ning tuumikpere huvides peab 
„pereliige” olema kitsalt määratletud.
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Muudatusettepanek 43
Ernst Strasser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt j – taane 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– rahvusvahelise kaitse saaja alaealised 
vennad või õed, kes ei ole abielus, kui 
kaitse saaja on alaealine ja ei ole abielus, 
või kui rahvusvahelise kaitse saaja või 
tema vennad või õed on alaealised ja on 
abielus, kuid on vähemalt neist ühe 
huvides elada samas riigis;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 44
Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks Genfi konventsiooni 
kohaldamist, võivad liikmesriigid 
otsustada, et taotlejale, kes esitab korduva 
taotluse, ei anta üldjuhul 
pagulasseisundit, kui tagakiusamise oht 
põhineb asjaoludel, mille taotleja on 
tekitanud oma otsusega pärast 
päritoluriigist lahkumist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 45
Stavros Lambrinidis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks Genfi konventsiooni 3. Ilma et see piiraks Genfi konventsiooni 
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kohaldamist, võivad liikmesriigid 
otsustada, et taotlejale, kes esitab korduva 
taotluse, ei anta üldjuhul pagulasseisundit, 
kui tagakiusamise oht põhineb asjaoludel, 
mille taotleja on tekitanud oma otsusega 
pärast päritoluriigist lahkumist.

kohaldamist, võivad liikmesriigid 
otsustada, et taotlejale, kes esitab korduva 
taotluse, ei anta üldjuhul pagulasseisundit, 
kui tagakiusamise oht põhineb asjaoludel, 
mille taotleja on tekitanud oma otsusega 
pärast päritoluriigist lahkumist. Taotlejat ei 
saa pidada oma otsusega ohtu 
põhjustanuks seetõttu, et ta on kasutanud 
ELi õigusaktidest tulenevaid põhiõigusi, 
eelkõige sõnavabadust.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kaitse tagakiusamise või suure kahju 
vastu peab olema tõhus ja püsiv ning seda 
võivad pakkuda ainult:

1. Kaitse tagakiusamise või suure kahju 
vastu peab olema tõhus ja püsiv ning seda 
võivad pakkuda:

Or. de

Selgitus

Kaitset võib pakkuda ka siis, kui kaitse pakkujaid ei ole. Kategooriline piirang, mille kohaselt 
võivad kaitset pakkuda ainult kaitse pakkujad, jätaks riigisisese kaitse võimaluse 
tähelepanuta.

Muudatusettepanek 47
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kaitse tagakiusamise või suure kahju 
vastu peab olema tõhus ja püsiv ning seda 
võivad pakkuda ainult:

1. Kaitse tagakiusamise või suure kahju 
vastu peab olema tõhus ja püsiv ning seda 
võivad pakkuda ainult:

a) riik; või a) riik; või
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b) riiki või olulist osa riigi territooriumist 
valitsevad parteid või organisatsioonid, 
sealhulgas rahvusvahelised 
organisatsioonid, kes väljendavad tahet 
tagada õigusriigi põhimõtete järgimine ja 
suudavad seda teha.

b) riiki või olulist osa riigi territooriumist 
valitsevad parteid või organisatsioonid, 
sealhulgas rahvusvahelised 
organisatsioonid,

eeldusel, et punktides a ja b nimetatud 
kaitse pakkujad väljendavad tahet tagada 
õigusriigi põhimõtete järgimine ja 
suudavad seda teha ning on selle eest 
vastutavad.

Or. en

Selgitus

Fraas ,,väljendavad tahet tagada õigusriigi põhimõtete järgimine ja suudavad seda teha” 
peaks selgelt kehtima ka riigi kohta, sest ei saa eeldada, et riik, kellelt varjupaigataotleja 
otsib kaitset, ilmtingimata ,,väljendab tahet tagada õigusriigi põhimõtete järgimine ja suudab 
seda teha”. Need, keda peetakse suuteliseks pakkuma tõhusat kaitset, peaksid ühtlasi tagama 
oma vastutuse rahvusvahelise õiguse alusel.

Muudatusettepanek 48
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) riiki või olulist osa riigi territooriumist 
valitsevad parteid või organisatsioonid, 
sealhulgas rahvusvahelised 
organisatsioonid, kes väljendavad tahet 
tagada õigusriigi põhimõtete järgimine ja 
suudavad seda teha.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et 
durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques internationaux sur 
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les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement responsables en cas 
de non-respect des obligations internationales en matière de protection des réfugiés et des 
droits de l'Homme.

Muudatusettepanek 49
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) riiki või olulist osa riigi territooriumist 
valitsevad parteid või organisatsioonid, 
sealhulgas rahvusvahelised 
organisatsioonid, kes väljendavad tahet 
tagada õigusriigi põhimõtete järgimine ja 
suudavad seda teha.

b) riiki või olulist osa riigi territooriumist 
valitsevad parteid või organisatsioonid, 
sealhulgas rahvusvahelised 
organisatsioonid;

Or. de

Selgitus

Õigusriigi põhimõtte jõustamine ja kaitse pakkuja seadusjärgsus ei kuulu käesoleva direktiivi 
kohaldusalasse ja neid küsimusi ei soovita direktiiviga reguleerida. Esmatähtis on hoopis 
rahvusvahelist kaitset taotleva isiku turvalisus ja kaitse. Milline valitsus või riik kaitset 
pakkuda võib, on üleilmse hea valitsemistava ja demokratiseerimise küsimus ning seda ei saa 
sätestada Euroopa ühise varjupaigasüsteemi raames.

Muudatusettepanek 50
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) riiki või olulist osa riigi territooriumist 
valitsevad parteid või organisatsioonid, 
sealhulgas rahvusvahelised 
organisatsioonid, kes väljendavad tahet 
tagada õigusriigi põhimõtete järgimine ja 
suudavad seda teha.

b) riiki või olulist osa riigi territooriumist 
valitsevad parteid või organisatsioonid, 
sealhulgas rahvusvahelised või 
piirkondlikud organisatsioonid, kes 
väljendavad tahet tagada õigusriigi 
põhimõtete järgimine ja suudavad seda 
teha.
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Or. en

Muudatusettepanek 51
Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tõhusat ja püsivat kaitset pakutakse
üldiselt juhul, kui lõikes 1 nimetatud 
osalised astuvad mõistlikke samme, et 
vältida tagakiusamist või suure kahju 
kannatamist, rakendades muu hulgas 
tõhusat õigussüsteemi tagakiusamise või 
suure kahju tekitamisena käsitatavate 
tegude avastamiseks, menetlemiseks ja 
karistuse määramiseks, ning kui kõnealune 
kaitse on taotlejale kättesaadav.

2. Tõhusat ja püsivat kaitset pakutakse 
juhul, kui lõikes 1 nimetatud osalised 
astuvad mõistlikke samme, et vältida 
tagakiusamist või suure kahju kannatamist, 
rakendades muu hulgas tõhusat 
õigussüsteemi tagakiusamise või suure 
kahju tekitamisena käsitatavate tegude 
avastamiseks, menetlemiseks ja karistuse 
määramiseks, ning kui kõnealune kaitse on 
taotlejale kättesaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hinnates, kas rahvusvaheline 
organisatsioon valitseb riiki või olulist osa 
riigi territooriumist ja pakub lõikes 2 
kirjeldatud kaitset, võtavad liikmesriigid 
arvesse võimalikke nõukogu 
õigusaktidega sätestatud suuniseid.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et 
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durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques internationaux sur 
les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement responsables en cas 
de non-respect des obligations internationales en matière de protection des réfugiés et des 
droits de l'Homme.

Muudatusettepanek 53
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahvusvahelise kaitse taotluse 
hindamise osana võivad liikmesriigid 
otsustada, et taotleja ei vaja rahvusvahelist 
kaitset, kui talle on mõnes päritoluriigi osas 
kättesaadav kaitse tagakiusamise või suure 
kahju eest, nagu on määratletud artiklis 7, 
ning ta võib riigi selles osas turvaliselt ja 
seaduslikult reisida, tal on sellele 
juurdepääs ja ta võib sinna elama asuda.

1. Rahvusvahelise kaitse taotluse 
hindamise osana võivad liikmesriigid 
otsustada, et taotleja ei vaja rahvusvahelist 
kaitset, kui talle on mõnes päritoluriigi osas 
kättesaadav vajalik kaitse tagakiusamise 
või suure kahju eest, nagu on määratletud 
artiklis 7, või kui tal ei ole päritoluriigi 
mõnes osas mingit põhjust tagakiusamist 
karta ning ta võib riigi selles osas ohutult 
ja sanktsioonideta reisida ja elada.

Or. de

Selgitus

Mõne päritoluriigi ebaadekvaatsete struktuuride tõttu ei ole võimalik riiki meie standardite 
järgi seaduslikult ja formaalselt korrektselt siseneda ja seal elama asuda. Adekvaatse korra 
puudumine või erineva korra kasutamine ei takista aga iseenesest riigisisese kaitse andmist 
ega tõenda puudujääke turvalisuses.

Muudatusettepanek 54
Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahvusvahelise kaitse taotluse 
hindamise osana võivad liikmesriigid 
otsustada, et taotleja ei vaja rahvusvahelist 
kaitset, kui talle on mõnes päritoluriigi 

1. Rahvusvahelise kaitse taotluse 
hindamise osana võivad liikmesriigid 
otsustada, et taotleja ei vaja rahvusvahelist 
kaitset, kui päritoluriigi mõnes osas
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osas kättesaadav kaitse tagakiusamise või 
suure kahju eest, nagu on määratletud 
artiklis 7, ning ta võib riigi selles osas 
turvaliselt ja seaduslikult reisida, tal on 
sellele juurdepääs ja ta võib sinna elama 
asuda.

puudub põhjendatud tagakiusamishirm 
või reaalne oht tõsise kahju
kannatamiseks ning ta võib riigi selles 
osas turvaliselt ja seaduslikult reisida, tal 
on sellele juurdepääs ja ta võib sinna elama 
asuda ning on mõistlik eeldada tema sinna 
jäämist.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kontrollides, kas taotlejale on 
kättesaadav kaitse tagakiusamise või suure 
kahju eest mõnes päritoluriigi osas 
kooskõlas lõikega 1, võtavad liikmesriigid 
taotluse kohta otsuse tegemisel arvesse 
üldist olukorda riigi selles osas ja taotleja 
isiklikku olukorda. Selleks tagavad 
liikmesriigid, et erinevatest allikatest, nagu 
ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametilt ja 
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametilt, 
saadakse täpset ja ajakohast teavet.

2. Kontrollides, kas taotlejale on 
kättesaadav kaitse tagakiusamise või suure 
kahju eest mõnes päritoluriigi osas 
kooskõlas lõikega 1, võtavad liikmesriigid 
taotluse kohta otsuse tegemisel arvesse 
üldist olukorda riigi selles osas ja taotleja 
isiklikku olukorda vastavalt artiklile 4. 
Selleks tagavad liikmesriigid, et erinevatest 
allikatest, nagu ÜRO Pagulaste 
Ülemvoliniku Ametilt ja Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiametilt, saadakse 
täpset ja ajakohast teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kontrollides, kas taotlejale on 
kättesaadav kaitse tagakiusamise või suure 
kahju eest mõnes päritoluriigi osas 
kooskõlas lõikega 1, võtavad liikmesriigid 
taotluse kohta otsuse tegemisel arvesse 

2. Kontrollides, kas taotlejale on 
kättesaadav kaitse tagakiusamise või suure 
kahju eest mõnes päritoluriigi osas 
kooskõlas lõikega 1, võtavad liikmesriigid 
taotluse kohta otsuse tegemisel arvesse 



PE452.552v01-00 26/52 AM\836911ET.doc

ET

üldist olukorda riigi selles osas ja taotleja 
isiklikku olukorda. Selleks tagavad 
liikmesriigid, et erinevatest allikatest, nagu 
ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametilt ja 
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametilt, 
saadakse täpset ja ajakohast teavet.

üldist olukorda riigi selles osas ja taotleja 
isiklikku olukorda. Selleks tagavad 
liikmesriigid, et erinevatest allikatest, nagu 
ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametilt ja 
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametilt, 
saadakse täpset ja ajakohast teavet, mida 
edaspidi kasutatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõiget 1 kohaldatakse olenemata 
päritoluriiki tagasipöördumise ees 
seisvatest tehnilistest tõketest.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Franziska Keller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt e 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) süüdimõistmine või karistamine 
sõjaväeteenistusest keeldumise eest 
kokkupõrkes, mille puhul sõjaväeteenistus 
hõlmaks artikli 12 lõikes 2 sätestatud 
erandite alla kuuluvaid kuritegusid või 
akte;

e) süüdimõistmine või karistamine 
sõjaväeteenistusest keeldumise eest 
kokkupõrkes, mille puhul sõjaväeteenistus 
hõlmaks artikli 12 lõikes 2 sätestatud 
erandite alla kuuluvaid kuritegusid või akte
või oleks ühitamatu sügavate moraalsete, 
religioossete või poliitiliste 
veendumustega või asjaomase isiku 
muude kaalukate moraalsete põhjustega;

Or. en
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Selgitus

Tekstis tuleks arvestada ka tagakiusamisega moraalsetel põhjustel sõjaväeteenistusest 
keeldumise tõttu.

Muudatusettepanek 59
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt f 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) soost lähtuvad või laste vastu suunatud 
teod.

f) soost lähtuvad või laste vastu suunatud 
teod, eelkõige õigustavade või kommetega 
seotud teod, mille eesmärk on rikkuda 
isiku puutumatust või alandada 
inimväärikust.

Or. es

Selgitus

Eesmärk on tagada, et direktiivis võetaks nõuetekohaselt arvesse õigustavasid ja kombeid, 
mis sisaldavad isikut ohtu seadvaid või inimväärikust alandavaid toiminguid, nagu 
suguelundite moonutamine, kividega pildumine, sundabielud ja auroimad.

Muudatusettepanek 60
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastavalt artikli 2 punktile c peab 
artiklis 10 nimetatud põhjuste ja lõikes 1 
osutatud tagakiusamisaktide või kõnealuste 
aktide vastu puuduva kaitse vahel olema 
seos.

3. Vastavalt artikli 2 punktile c peab 
artiklis 10 nimetatud põhjuste ja lõikes 1 
osutatud tagakiusamisaktide vahel olema 
seos.

Or. de
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Selgitus

Tagakiusamisvastase kaitse puudumist ei saa pidada tagakiusamiseks. Tagakiusamine peab 
tähendama tegelikku tagakiusamist. Tagakiusamisvastase kaitse puudumine ei ole siiski 
tegelik tagakiusamine.

Muudatusettepanek 61
Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt d – taane 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

− selle rühma liikmetel on ühine 
sünnipärane tunnus või ühine taust, mida ei 
saa muuta, või ühine tunnus või 
veendumus, mis on nende identiteedis või 
teadvuses nii fundamentaalne, et inimest ei 
tohiks sundida sellest lahti ütlema, ning

− selle rühma liikmetel on ühine 
sünnipärane tunnus või ühine taust, mida ei 
saa muuta, või ühine tunnus või 
veendumus, mis on nende identiteedis või 
teadvuses nii fundamentaalne, et inimest ei 
tohiks sundida sellest lahti ütlema, või

Or. en

Muudatusettepanek 62
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt d – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenevalt olukorrast päritoluriigis võib 
teatava sotsiaalse rühma mõiste hõlmata 
seksuaalse sättumuse ühisel tunnusel 
põhinevat rühma. Seksuaalset sättumust ei 
saa käsitada liikmesriikide siseriikliku 
õiguse kohaselt kriminaalseks peetavaid 
tegusid hõlmavana. Soolisi aspekte tuleks 
võtta teatavasse sotsiaalsesse rühma 
kuuluvuse või asjaomase rühma tunnuste 
määramisel nõuetekohaselt arvesse;

Olenevalt olukorrast päritoluriigis võib 
teatava sotsiaalse rühma mõiste hõlmata 
seksuaalse sättumuse ühisel tunnusel 
põhinevat rühma. Seksuaalset sättumust ei 
saa käsitada liikmesriikide siseriikliku 
õiguse kohaselt kriminaalseks peetavaid 
tegusid hõlmavana. Soolisi aspekte tuleks 
võtta teatavasse sotsiaalsesse rühma 
kuuluvuse või asjaomase rühma tunnuste 
määramisel nõuetekohaselt arvesse;

Or. it
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Selgitus

(Muudatusettepanek ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 63
Gianni Vattimo, Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt d – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenevalt olukorrast päritoluriigis võib 
teatava sotsiaalse rühma mõiste hõlmata
seksuaalse sättumuse ühisel tunnusel 
põhinevat rühma. Seksuaalset sättumust ei 
saa käsitada liikmesriikide siseriikliku 
õiguse kohaselt kriminaalseks peetavaid 
tegusid hõlmavana. Soolisi aspekte tuleks 
võtta teatavasse sotsiaalsesse rühma 
kuuluvuse või asjaomase rühma tunnuste 
määramisel nõuetekohaselt arvesse;

Olenevalt olukorrast päritoluriigis hõlmab
sotsiaalse rühma mõiste seksuaalse 
sättumuse ühisel tunnusel põhinevat 
rühma. Soolisi aspekte, sealhulgas soolist 
identiteeti, võetakse teatavasse 
sotsiaalsesse rühma kuuluvuse või 
asjaomase rühma tunnuste määramisel 
nõuetekohaselt arvesse;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt d – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenevalt olukorrast päritoluriigis võib 
teatava sotsiaalse rühma mõiste hõlmata 
seksuaalse sättumuse ühisel tunnusel 
põhinevat rühma. Seksuaalset sättumust ei 
saa käsitada liikmesriikide siseriikliku 
õiguse kohaselt kriminaalseks peetavaid 
tegusid hõlmavana. Soolisi aspekte tuleks 
võtta teatavasse sotsiaalsesse rühma 
kuuluvuse või asjaomase rühma tunnuste 
määramisel nõuetekohaselt arvesse;

Olenevalt olukorrast päritoluriigis võib 
teatava sotsiaalse rühma mõiste hõlmata 
seksuaalse sättumuse ühisel tunnusel 
põhinevat rühma. Seksuaalset sättumust ei 
saa käsitada liikmesriikide siseriikliku 
õiguse kohaselt kriminaalseks peetavaid 
tegusid hõlmavana. Soolisi aspekte tuleks 
võtta teatavasse sotsiaalsesse rühma 
kuuluvuse või asjaomase rühma tunnuste 
määramisel nõuetekohaselt arvesse;
kuuluvuse määramisel tuleks arvesse 
võtta ka konkureerivaid õigustavasid või 
kombeid, mille eesmärk on rikkuda isiku 
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puutumatust või alandada inimväärikust;

Or. es

Selgitus

Eesmärk on tagada, et direktiivis võetaks nõuetekohaselt arvesse õigustavasid ja kombeid, 
mis sisaldavad isikut ohtu seadvaid või inimväärikust alandavaid toiminguid, nagu 
suguelundite moonutamine, kividega pildumine, sundabielud ja auroimad.

Muudatusettepanek 65
Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 punkte e ja f ei kohaldata 
pagulase suhtes, kes suudab esitada 
kaalukad põhjused, mis tulenevad 
varasemast tagakiusamisest, kui ta 
keeldus andmast end selle riigi kaitse alla, 
mille kodakondsus tal on, või kui tegemist 
on kodakondsuseta isikuga, siis oma 
varasema alalise elukoha riigi kaitse alla.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 66
Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõiget 1 ei kohaldata täiendava kaitse 
saaja suhtes, kes suudab esitada kaalukad 
põhjused, mis tulenevad varem tekitatud 
suurest kahjust, kui ta keeldus andmast 
end selle riigi kaitse alla, mille 
kodakondsus tal on, või kui tegemist on 
kodakondsuseta isikuga, siis oma 
varasema alalise elukoha riigi kaitse alla.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 67
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva peatüki rakendamisel võtavad 
liikmesriigid arvesse kaitsetute isikute, 
näiteks alaealiste, saatjata alaealiste, 
puudega inimeste, vanurite, rasedate naiste, 
alaealiste lastega üksikvanemate, 
inimkaubanduse ohvrite, vaimse tervise 
probleemidega inimeste ning piinamise, 
vägistamise või muude psühholoogilise, 
füüsilise või seksuaalse vägivalla raskete 
vormide ohvriks langenud isikute 
konkreetset olukorda.

3. Käesoleva peatüki rakendamisel võtavad 
liikmesriigid arvesse kaitsetute isikute, 
näiteks alaealiste, saatjata alaealiste, 
puudega inimeste, vanurite, rasedate naiste, 
alaealiste lastega üksikvanemate, 
inimkaubanduse ohvrite, vaimse tervise 
probleemidega inimeste ning piinamise või
julma, ebainimliku ja väärikust alandava 
kohtlemise, nagu suguelundite 
moonutamine, sundsteriliseerimine, 
vägistamine, sunniviisiline abort, või
muude psühholoogilise, füüsilise või 
seksuaalse vägivalla raskete vormide 
ohvriks langenud isikute konkreetset 
olukorda.

Or. it

Selgitus

Suguelundite moonutamine, sunniviisiline abort ja sundsteriliseerimine on naistevastase 
vägivalla tõsised vormid ja need peaksid seetõttu käesolevas õigusaktis eraldi nimetatud 
olema. Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee resolutsioonis 1765 (2010) osutatakse 
konkreetselt vajadusele võtta neid tegureid varjupaigataotluste läbivaatamisel arvesse.

Muudatusettepanek 68
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva peatüki rakendamisel võtavad 
liikmesriigid arvesse kaitsetute isikute, 
näiteks alaealiste, saatjata alaealiste, 

3. Käesoleva peatüki rakendamisel võtavad 
liikmesriigid arvesse kaitsetute isikute, 
näiteks alaealiste, saatjata alaealiste, 
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puudega inimeste, vanurite, rasedate naiste, 
alaealiste lastega üksikvanemate, 
inimkaubanduse ohvrite, vaimse tervise 
probleemidega inimeste ning piinamise, 
vägistamise või muude psühholoogilise, 
füüsilise või seksuaalse vägivalla raskete 
vormide ohvriks langenud isikute 
konkreetset olukorda.

puudega inimeste, vanurite, rasedate naiste, 
alaealiste lastega üksikvanemate, 
inimkaubanduse ohvrite ning piinamise, 
vägistamise või muude psühholoogilise, 
füüsilise või seksuaalse vägivalla raskete 
vormide ohvriks langenud isikute 
konkreetset olukorda.

Or. de

Selgitus

Vaimse tervise probleemid ei ole piisavalt selgesti määratletud või need on hõlmatud 
tagakiusamisaktide nimekirja muude punktidega.

Muudatusettepanek 69
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva peatüki rakendamisel võtavad 
liikmesriigid arvesse kaitsetute isikute, 
näiteks alaealiste, saatjata alaealiste, 
puudega inimeste, vanurite, rasedate naiste, 
alaealiste lastega üksikvanemate, 
inimkaubanduse ohvrite, vaimse tervise 
probleemidega inimeste ning piinamise, 
vägistamise või muude psühholoogilise, 
füüsilise või seksuaalse vägivalla raskete 
vormide ohvriks langenud isikute 
konkreetset olukorda.

3. Käesoleva peatüki rakendamisel võtavad 
liikmesriigid arvesse kaitsetute isikute, 
näiteks alaealiste, saatjata alaealiste, 
puudega inimeste, vanurite, rasedate naiste, 
alaealiste lastega üksikvanemate, 
inimkaubanduse ohvrite, selliste 
õigustavade või kommete ohvrite, mille 
eesmärk on rikkuda isiku puutumatust või 
alandada inimväärikust, vaimse tervise 
probleemidega inimeste ning piinamise, 
vägistamise või muude psühholoogilise, 
füüsilise või seksuaalse vägivalla raskete 
vormide ohvriks langenud isikute 
konkreetset olukorda.

Or. es

Selgitus

Eesmärk on tagada, et direktiivis võetaks nõuetekohaselt arvesse eelkõige selliste õigustavade 
ja kommete ohvrite kaitsetut olukorda, mis sisaldavad põhiliste inimõiguste vastaseid 
toiminguid või karistusi, nagu suguelundite moonutamine, kividega pildumine ja auroimad.
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Muudatusettepanek 70
Ernst Strasser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva peatüki rakendamisel võtavad 
liikmesriigid arvesse kaitsetute isikute, 
näiteks alaealiste, saatjata alaealiste, 
puudega inimeste, vanurite, rasedate naiste, 
alaealiste lastega üksikvanemate,
inimkaubanduse ohvrite, vaimse tervise 
probleemidega inimeste ning piinamise, 
vägistamise või muude psühholoogilise, 
füüsilise või seksuaalse vägivalla raskete 
vormide ohvriks langenud isikute 
konkreetset olukorda.

3. Käesoleva peatüki rakendamisel võtavad 
liikmesriigid arvesse kaitsetute isikute, 
näiteks alaealiste, saatjata alaealiste, 
puudega inimeste, vanurite, rasedate naiste, 
alaealiste lastega üksikvanemate ning 
piinamise, vägistamise või muude 
psühholoogilise, füüsilise või seksuaalse 
vägivalla raskete vormide ohvriks 
langenud isikute konkreetset olukorda.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid peavad käesoleva peatüki 
alaealistega seotud sätteid kohaldades 
silmas eelkõige lapse huve.

5. Liikmesriigid peavad käesoleva
direktiivi sätete rakendamisel ja vastavalt 
1989. aasta ÜRO lapse õiguste 
konventsioonile silmas eelkõige lapse 
huve. Alaealiste huve hinnates arvestavad 
liikmesriigid piisavalt järgmiste 
teguritega:
a) perekonnaelu kaitse, andes vanematest 
lahutatud alaealiste puhul perekondadele 
võimaluse taasühineda, kui see on 
alaealiste huvides;
b) alaealise heaolu ja sotsiaalne areng, 
arvestades alaealise etnilist, kultuurilist, 
keelelist ja religioosset tausta ning võttes 
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lisaks arvesse stabiilsuse ja järjepidevuse
vajadust alaealise eest hoolitsemisel ja 
eestkoste korraldamisel ning juurdepääsu 
tervishoiuteenustele ja haridusele;
c) ohutus- ja turvakaalutlused, eelkõige 
kui on oht, et alaealine võib langeda mis 
tahes vormis vägivalla või 
ekspluateerimise, sealhulgas 
inimkaubanduse ohvriks;
d) alaealise seisukoht, võttes arvesse 
alaealise vanust ja küpsust.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Genfi konventsiooniga sätestatud 
piiranguid arvestades võivad liikmesriigid 
käesoleva peatüki kohaselt tagatud 
hüvesid vähendada pagulaste puhul, 
kellele pagulasseisund anti seoses taotleja 
tegevusega, mis oli seotud 
pagulasseisundi saamiseks vajalike 
tingimuste loomise ainu- või 
põhieesmärgiga.

Or. de

Selgitus

Kuritarvituse vältimiseks peab olema võimalik pagulastele tagatud hüvesid vähendada, kui 
pagulane on sihilikult tegutsenud pagulasseisundi saamiseks.

Muudatusettepanek 73
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 5 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 . Rahvusvahelistest kohustustest 
tulenevaid piiranguid arvestades võivad 
liikmesriigid käesoleva peatüki kohaselt 
tagatud hüvesid vähendada nende 
täiendava kaitse seisundi saajate puhul, 
kellele see seisund anti seoses taotleja 
tegevusega, mis oli seotud täiendava 
kaitse seisundi saaja saamiseks vajalike 
tingimuste loomise ainu- või 
põhieesmärgiga.

Or. de

Selgitus

Kuritarvituse vältimiseks peab olema võimalik täiendava kaitse seisundi saajatele tagatud 
hüvesid vähendada, kui saaja on sihilikult tegutsenud nimetatud seisundi saamiseks.

Muudatusettepanek 74
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kui on põhjendatult alust arvata, et 
pagulane on toime pannud tõsiseid 
kuritegusid, mis välistavad vastuvõtvasse 
liikmesriiki sisenemise ja seal elamise. 

Or. it

Selgitus

Kodanike maksimaalse kaitse tagamiseks tuleks ette näha kõik võimalikud juhud, sh võimalus, 
et isikud, kelle käitumine ei tekita küll ohtu päritoluriigis, võivad ohtu põhjustada vastuvõtvas 
riigis.
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Muudatusettepanek 75
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid annavad rahvusvahelise 
kaitse saajatele niipea kui pärast vastava 
kaitseseisundi andmist võimalik 
juurdepääsu teabele kõnealuse seisundiga 
seotud õiguste ja kohustuste kohta keeles , 
millest taotleja on kõigi eelduste kohaselt 
võimeline aru saama.

Liikmesriigid annavad rahvusvahelise 
kaitse saajatele niipea kui pärast vastava 
kaitseseisundi andmist võimalik 
juurdepääsu teabele kõnealuse seisundiga 
seotud õiguste ja kohustuste kohta keeles, 
millest taotleja aru saab või on kõigi 
eelduste kohaselt võimeline aru saama.

Or. en

Selgitus

Rahvusvahelise kaitse saajaks peaks olema võimeline keelt, mida ta piisavalt hästi oskab, 
täielikult mõistma ja selles keeles suhtlema.

Muudatusettepanek 76
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 2 – lõigud 1 a (uus) ja 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses täiendava kaitse seisundi saajate 
pereliikmetega võivad liikmesriigid 
kindlaks määrata kõnealuste hüvede 
andmise suhtes kohaldatavad tingimused.
Sellistel juhtudel tagavad liikmesriigid, et 
antud hüved tagavad piisava 
elatustaseme.

Or. de

Selgitus

Arvestades, et kuna rahvusvahelist kaitset taotletakse paljudel eri põhjustel ja sellega seoses 
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on ka asjaomases liikmesriigis veedetud aeg erinev, peab siiski olema võimalik teha vahet 
pagulastele ja täiendava kaitse seisundi saajatele tagatud hüvede tasemel vahel.

Muudatusettepanek 77
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad rahvusvahelise
kaitse saaja pereliikmetele, kes 
individuaalselt ei vasta kõnealuse kaitse 
saamise nõuetele, õiguse nõuda artiklites 
24–34 osutatud hüvesid siseriikliku korra 
kohaselt ja niivõrd, kuivõrd see on 
kooskõlas pereliikme isikliku õigusliku 
seisundiga.

2. Liikmesriigid tagavad pagulasseisundi 
või täiendava kaitse seisundi saaja 
pereliikmetele, kes individuaalselt ei
kvalifitseeru kõnealuse seisundi 
saamiseks, õiguse nõuda artiklites 24–34 
osutatud hüvesid siseriikliku korra kohaselt 
ja niivõrd, kuivõrd see on kooskõlas 
pereliikme isikliku õigusliku seisundiga.

Seoses täiendava kaitse seisundi saajate 
pereliikmetega võivad liikmesriigid 
kindlaks määrata kõnealuste hüvede 
suhtes kohaldatavad tingimused.
Neil juhtudel tagavad liikmesriigid, et 
antud hüved tagavad piisava 
elatustaseme.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid väljastavad rahvusvahelise 
kaitse saajatele niipea, kui pärast seisundi 
andmist võimalik elamisloa, mis peab 
kehtima vähemalt kolm aastat ja olema 
uuendatav, kui seda ei välista riigi 
julgeoleku või avaliku korraga seotud 
kaalukad põhjused, ja ilma et see piiraks 

Liikmesriigid väljastavad pagulasseisundi 
saanutele niipea kui pärast seisundi 
andmist võimalik elamisloa, mis peab 
kehtima vähemalt kolm aastat ja olema 
uuendatav, kui seda ei välista riigi 
julgeoleku või avaliku korraga seotud 
kaalukad põhjused, ja ilma et see piiraks 
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artikli 21 lõike 3 kohaldamist. artikli 21 lõike 3 kohaldamist.

Or. de

Selgitus

Arvestades, et kuna rahvusvahelist kaitset taotletakse paljudel eri põhjustel ja sellega seoses 
on ka asjaomases liikmesriigis veedetud aeg erinev, peab siiski olema võimalik teha vahet 
pagulastele ja täiendava kaitse seisundi saajatele tagatud hüvede tasemel vahel.

Muudatusettepanek 79
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid väljastavad rahvusvahelise 
kaitse saajatele niipea, kui pärast seisundi 
andmist võimalik elamisloa, mis peab 
kehtima vähemalt kolm aastat ja olema 
uuendatav, kui seda ei välista riigi 
julgeoleku või avaliku korraga seotud 
kaalukad põhjused, ja ilma et see piiraks 
artikli 21 lõike 3 kohaldamist.

Liikmesriigid väljastavad pagulasseisundi 
või täiendava kaitse seisundi saajatele 
niipea kui pärast seisundi andmist võimalik 
elamisloa, mis peab kehtima vähemalt 
kolm aastat ja olema uuendatav, kui seda ei 
välista riigi julgeoleku või avaliku korraga 
seotud kaalukad põhjused, ja ilma et see 
piiraks artikli 21 lõike 3 kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Ernst Strasser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid väljastavad rahvusvahelise 
kaitse saajatele niipea, kui pärast seisundi 
andmist võimalik elamisloa, mis peab 
kehtima vähemalt kolm aastat ja olema 
uuendatav, kui seda ei välista riigi 
julgeoleku või avaliku korraga seotud 
kaalukad põhjused, ja ilma et see piiraks 
artikli 21 lõike 3 kohaldamist.

Liikmesriigid väljastavad pagulasseisundi
saajatele niipea kui pärast seisundi andmist 
võimalik elamisloa, mis peab kehtima 
vähemalt kolm aastat ja olema uuendatav, 
kui seda ei välista riigi julgeoleku või 
avaliku korraga seotud kaalukad põhjused, 
ja ilma et see piiraks artikli 21 lõike 3 
kohaldamist.
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Or. en

Muudatusettepanek 81
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 23 lõike 1 
kohaldamist, võib rahvusvahelise kaitse 
saaja pereliikmetele väljastatud elamisluba 
kehtida vähem kui kolm aastat ning seda 
võib uuendada.

Ilma et see piiraks artikli 23 lõike 1 
kohaldamist, võib pagulasseisundi saanu
pereliikmetele väljastatud elamisluba 
kehtida vähem kui kolm aastat ning seda 
võib uuendada.

Or. de

Selgitus

Arvestades, et kuna rahvusvahelist kaitset taotletakse paljudel eri põhjustel ja sellega seoses 
on ka asjaomases liikmesriigis veedetud aeg erinev, peab siiski olema võimalik teha vahet 
pagulastele ja täiendava kaitse seisundi saajatele tagatud hüvede tasemel vahel.

Muudatusettepanek 82
Ernst Strasser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 23 lõike 1 
kohaldamist, võib rahvusvahelise 
kaitse saaja pereliikmetele väljastatud 
elamisluba kehtida vähem kui kolm aastat 
ning seda võib uuendada.

Liikmesriigid väljastavad täiendava kaitse 
seisundi saajatele niipea kui pärast 
seisundi andmist võimalik elamisloa, mis 
peab kehtima vähemalt üks aasta ja olema 
uuendatav, kui seda ei välista riigi 
julgeoleku või avaliku korra kaalukad 
põhjused.

Or. en
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Muudatusettepanek 83
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid väljastavad täiendava 
kaitse seisundi saajatele niipea kui pärast 
seisundi andmist võimalik elamisloa, mis 
peab kehtima vähemalt kaks aastat ja 
olema uuendatav, kui seda ei välista riigi 
julgeoleku või avaliku korra kaalukad 
põhjused.

Or. de

Selgitus

Arvestades, et kuna rahvusvahelist kaitset taotletakse paljudel eri põhjustel ja sellega seoses 
on ka asjaomases liikmesriigis veedetud aeg erinev, peab siiski olema võimalik teha vahet 
pagulastele ja täiendava kaitse seisundi saajatele tagatud hüvede tasemel vahel.

Muudatusettepanek 84
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid lubavad rahvusvahelise
kaitse saajatel tegutseda kohe pärast
kaitse andmist töövõtjana või füüsilisest 
isikust ettevõtjana vastavalt asjaomase 
kutseala ja avaliku teenistuse suhtes 
üldiselt kohaldatavatele eeskirjadele.

1. Liikmesriigid lubavad pagulasseisundi 
saanutel tegutseda kohe pärast seisundi
andmist töövõtjana või füüsilisest isikust 
ettevõtjana vastavalt asjaomase kutseala ja 
avaliku teenistuse suhtes üldiselt 
kohaldatavatele eeskirjadele.

Or. de

Selgitus

Arvestades, et kuna rahvusvahelist kaitset taotletakse paljudel eri põhjustel ja sellega seoses 
on ka asjaomases liikmesriigis veedetud aeg erinev, peab siiski olema võimalik teha vahet 
pagulastele ja täiendava kaitse seisundi saajatele tagatud hüvede tasemel vahel.
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Muudatusettepanek 85
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid muudavad 
rahvusvahelise kaitse saajate jaoks 
mikrokrediidile juurdepääsu lihtsamaks, 
et neil oleks lihtsam mikroettevõtjana 
tegutsema hakata.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad rahvusvahelise 
kaitse saajatele kodanikega samaväärsetel 
tingimustel selliste tegevuste nagu 
tööhõivega seotud koolitusvõimalused 
täiskasvanutele ja kutsekoolitus, kaasa 
arvatud koolitus oskuste täiendamiseks,
ning praktilise töökogemuse ja 
tööhõiveameti nõustamisteenuse 
pakkumise.

2. Liikmesriigid tagavad pagulasseisundi 
saanutele kodanikega samaväärsetel 
tingimustel selliste tegevuste nagu 
tööhõivega seotud koolitusvõimalused 
täiskasvanutele ja kutsekoolitus, kaasa 
arvatud koolitus oskuste täiendamiseks,
ning praktilise töökogemuse ja 
tööhõiveameti nõustamisteenuse 
pakkumise.

Or. de

Selgitus

Arvestades, et kuna rahvusvahelist kaitset taotletakse paljudel eri põhjustel ja sellega seoses 
on ka asjaomases liikmesriigis veedetud aeg erinev, peab siiski olema võimalik teha vahet 
pagulastele ja täiendava kaitse seisundi saajatele tagatud hüvede tasemel vahel.
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Muudatusettepanek 87
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid püüavad toetada 
rahvusvahelise kaitse saajate lõikes 2 
osutatud juurdepääsu tööhõivega seotud 
koolitusvõimalustele ja kutsekoolitusele 
selliste meetmetega nagu vajaduse korral 
antav toimetulekutoetus ja laen või 
võimalus töötada osalise tööajaga ja 
õppida osalise koormusega.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Lõikes 3 käsitletud küsimus on juba piisavalt hõlmatud lõigetega 1 ja 2. Kordamist tuleks 
vältida.

Muudatusettepanek 88
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid lubavad täiendava 
kaitse seisundi saajatel tegutseda kohe 
pärast täiendava kaitse seisundi saamist 
töövõtjana või füüsilisest isikust 
ettevõtjana vastavalt asjaomase kutseala 
ja avaliku teenistuse suhtes üldiselt 
kohaldatavatele eeskirjadele. 
Liikmesriikide tööturuolukorda võib 
arvesse võtta; selle raames hinnatakse, 
kas eeliskohtlemine piiratud ajaks 
tööhõivele juurdepääsul on liikmesriigi 
õigusaktide kohaselt põhjendatud. 
Liikmesriigid tagavad, et täiendava kaitse 
seisundi saajad saavad riigi tööturu 
eeliskohtlemise eeskirjade kohaselt neile 
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pakutud töökohad.

Or. de

Selgitus

Arvestades, et kuna rahvusvahelist kaitset taotletakse paljudel eri põhjustel ja sellega seoses 
on ka asjaomases liikmesriigis veedetud aeg erinev, peab siiski olema võimalik teha vahet 
pagulastele ja täiendava kaitse seisundi saajatele tagatud hüvede tasemel vahel.

Muudatusettepanek 89
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Liikmesriigid tagavad, et täiendava 
kaitse seisundi saajatel on liikmesriikide 
kehtestatud tingimuste kohaselt 
juurdepääs võimalustele, nagu tööhõivega 
seotud täiskasvanute koolitusvõimalused, 
kutsekoolitus ja praktiline töökogemus.

Or. de

Selgitus

Arvestades, et kuna rahvusvahelist kaitset taotletakse paljudel eri põhjustel ja sellega seoses 
on ka asjaomases liikmesriigis veedetud aeg erinev, peab siiski olema võimalik teha vahet 
pagulastele ja täiendava kaitse seisundi saajatele tagatud hüvede tasemel vahel.

Muudatusettepanek 90
Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid muudavad 
rahvusvahelise kaitse saajate jaoks 
liikmesriikide keeleõppeprogrammidele 
juurdepääsu lihtsamaks, et nii noortel kui 
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ka täiskasvanutel oleks liikmesriigi kogu 
haridussüsteemile lihtsam juurde 
pääseda.

Or. el

Muudatusettepanek 91
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad rahvusvahelise
kaitse saajatele kõnealuse kaitse andnud 
liikmesriigis vajaliku sotsiaalabi , nagu 
seda antakse kõnealuse liikmesriigi 
kodanikele.

1. Liikmesriigid tagavad pagulasseisundi 
või täiendava kaitse seisundi saajatele 
kõnealuse seisundi andnud liikmesriigis 
vajaliku sotsiaalabi, nagu seda antakse 
kõnealuse liikmesriigi kodanikele.

Or. de

Selgitus

Arvestades, et kuna rahvusvahelist kaitset taotletakse paljudel eri põhjustel ja sellega seoses 
on ka asjaomases liikmesriigis veedetud aeg erinev, peab siiski olema võimalik teha vahet 
pagulastele ja täiendava kaitse seisundi saajatele tagatud hüvede tasemel vahel.

Muudatusettepanek 92
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad rahvusvahelise
kaitse saajatele kõnealuse kaitse andnud 
liikmesriigis vajaliku sotsiaalabi , nagu 
seda antakse kõnealuse liikmesriigi 
kodanikele.

1. Liikmesriigid tagavad pagulasseisundi 
või täiendava kaitse seisundi saajatele 
kõnealuse seisundi andnud liikmesriigis 
vajaliku sotsiaalabi, nagu seda antakse 
kõnealuse liikmesriigi kodanikele.

Or. en
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Muudatusettepanek 93
Ernst Strasser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina lõikes 1 sätestatud 
üldreeglist võivad liikmesriigid piirduda 
täiendava kaitse seisundi saajatele antava 
sotsiaalabi puhul põhihüvedega, mida 
sellisel juhul antakse kodanikega samal 
tasandil ja samadel kvalifitseerumise 
tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina lõikes 1 sätestatud 
üldreeglist võivad liikmesriigid piirduda 
täiendava kaitse seisundi saajatele antava 
sotsiaalabi puhul põhihüvedega, mida 
sellisel juhul antakse kodanikega samal 
tasandil ja samadel kvalifitseerumise 
tingimustel.

Or. de

Selgitus

Arvestades, et kuna rahvusvahelist kaitset taotletakse paljudel eri põhjustel ja sellega seoses 
on ka asjaomases liikmesriigis veedetud aeg erinev, peab siiski olema võimalik teha vahet 
pagulastele ja täiendava kaitse seisundi saajatele tagatud hüvede tasemel vahel.



PE452.552v01-00 46/52 AM\836911ET.doc

ET

Muudatusettepanek 95
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina lõikes 1 sätestatud 
üldreeglist võivad liikmesriigid piirduda 
täiendava kaitse seisundi saajatele antava 
sotsiaalabi puhul põhihüvedega, mida 
sellisel juhul antakse kodanikega samal 
tasandil ja samadel kvalifitseerumise 
tingimustel.

Or. en

Selgitus

Käesolev lõik, mis algul oli komisjoni ettepanek, säilitatakse, sest see soodustab nii 
pagulasseisundi kui ka täiendava kaitse seisundi saatjate pääsemist tööturule.

Muudatusettepanek 96
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad rahvusvahelise
kaitse saajatele juurdepääsu arstiabile 
kõnealuse kaitse andnud liikmesriigi 
kodanikega samadel tingimustel.

1. Liikmesriigid tagavad pagulasseisundi 
või täiendava kaitse seisundi saajatele 
juurdepääsu arstiabile kõnealuse kaitse
andnud liikmesriigi kodanikega samadel 
tingimustel.

Or. de

Selgitus

Arvestades, et kuna rahvusvahelist kaitset taotletakse paljudel eri põhjustel ja sellega seoses 
on ka asjaomases liikmesriigis veedetud aeg erinev, peab siiski olema võimalik teha vahet 
pagulastele ja täiendava kaitse seisundi saajatele tagatud hüvede tasemel vahel.
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Muudatusettepanek 97
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina lõikes 1 sätestatud 
üldreeglist võivad liikmesriigid piirduda 
täiendava kaitse seisundi saajatele 
tagatavate tervishoiuteenuste puhul 
põhihüvedega, mida sellisel juhul antakse 
kodanikega samal tasandil ja samadel 
kvalifitseerumise tingimustel.

Or. de

Selgitus

Arvestades, et kuna rahvusvahelist kaitset taotletakse paljudel eri põhjustel ja sellega seoses 
on ka asjaomases liikmesriigis veedetud aeg erinev, peab siiski olema võimalik teha vahet 
pagulastele ja täiendava kaitse seisundi saajatele tagatud hüvede tasemel vahel.

Muudatusettepanek 98
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad erivajadustega
rahvusvahelise kaitse saajatele, näiteks 
rasedatele naistele, puudega inimestele, 
piinamise, vägistamise või muude 
psühholoogilise, füüsilise või seksuaalse 
vägivalla raskete vormide ohvritele või 
väärkohtlemise, hooletussejätmise, 
ekspluateerimise, piinamise, julma, 
ebainimliku ja väärikust alandava 
kohtlemise mis tahes vormi ohvriks 
langenud või relvastatud kokkupõrkes 
kannatada saanud alaealistele, piisava 
arstiabi, sealhulgas vajaduse korral vaimse 
tervise teenused, kõnealuse seisundi 
andnud liikmesriigi kodanikega samadel 

2. Liikmesriigid tagavad erivajadustega
rahvusvahelise kaitse saajatele, näiteks 
rasedatele naistele, puudega inimestele, 
piinamise ohvritele või julma, ebainimliku 
ja väärikust alandava kohtlemise, nagu 
suguelundite moonutamine, 
sundsteriliseerimine, vägistamine, 
sunniviisiline abort, ohvritele või muude 
psühholoogilise, füüsilise või seksuaalse 
vägivalla raskete vormide ohvritele või 
väärkohtlemise, hooletussejätmise, 
ekspluateerimise, piinamise, julma, 
ebainimliku ja väärikust alandava 
kohtlemise mis tahes vormi ohvriks
langenud või relvastatud kokkupõrkes 
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tingimustel. kannatada saanud alaealistele, piisava 
arstiabi, sealhulgas vajaduse korral vaimse 
tervise teenused, kõnealuse seisundi 
andnud liikmesriigi kodanikega samadel 
tingimustel.

Or. it

Selgitus

Suguelundite moonutamine, sunniviisiline abort ja sundsteriliseerimine on naistevastase 
vägivalla tõsised vormid ja need peaksid seetõttu käesolevas õigusaktis eraldi nimetatud 
olema. Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee resolutsioonis 1765 (2010) osutatakse 
konkreetselt vajadusele võtta neid tegureid varjupaigataotluste läbivaatamisel arvesse.

Muudatusettepanek 99
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad erivajadustega
rahvusvahelise kaitse saajatele, näiteks 
rasedatele naistele, puudega inimestele, 
piinamise, vägistamise või muude 
psühholoogilise, füüsilise või seksuaalse 
vägivalla raskete vormide ohvritele või 
väärkohtlemise, hooletussejätmise, 
ekspluateerimise, piinamise, julma, 
ebainimliku ja väärikust alandava 
kohtlemise mis tahes vormi ohvriks 
langenud või relvastatud kokkupõrkes 
kannatada saanud alaealistele, piisava 
arstiabi, sealhulgas vajaduse korral vaimse 
tervise teenused, kõnealuse seisundi 
andnud liikmesriigi kodanikega samadel 
tingimustel.

2. Liikmesriigid tagavad erivajadustega
pagulasseisundi või täiendava kaitse
seisundi saajatele, näiteks rasedatele 
naistele, puudega inimestele, piinamise, 
vägistamise või muude psühholoogilise, 
füüsilise või seksuaalse vägivalla raskete 
vormide ohvritele või väärkohtlemise, 
hooletussejätmise, ekspluateerimise, 
piinamise, julma, ebainimliku ja väärikust 
alandava kohtlemise mis tahes vormi 
ohvriks langenud või relvastatud 
kokkupõrkes kannatada saanud alaealistele, 
piisava arstiabi, sealhulgas vajaduse korral 
vaimse tervise teenused, kõnealuse 
seisundi andnud liikmesriigi kodanikega 
samadel tingimustel.

Or. de

Selgitus

Arvestades, et kuna rahvusvahelist kaitset taotletakse paljudel eri põhjustel ja sellega seoses 
on ka asjaomases liikmesriigis veedetud aeg erinev, peab siiski olema võimalik teha vahet 
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pagulastele ja täiendava kaitse seisundi saajatele tagatud hüvede tasemel vahel.

Muudatusettepanek 100
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad juurdepääsu 
tervishoiuteenustele, sh vajaduse korral 
piiriülese raviga seotud teenustele. 

Or. it

Selgitus

Vastavalt patsientide liikuvuse põhimõttele ja tervishoiuteenuste tagamiseks liikmesriigi 
kodanikega võrdsetel tingimustel tuleks kaitse saajatele tagada juurdepääs piiriülesele ravile. 

Muudatusettepanek 101
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 6 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid tagavad igal juhul 
saatjata alaealistele eriarstiabi, eelkõige 
psühholoogilise abi.

Or. it

Selgitus

Kõige kaitsetumate kategooriate erivajadusi arvestades on arstiabi, eelkõige psühholoogiline 
abi väga tähtis.
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Muudatusettepanek 102
Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juurdepääs majutusvõimalustele välja jäetud
Liikmesriigid tagavad rahvusvahelise 
kaitse saajatele juurdepääsu 
majutusvõimalustele teiste nende 
territooriumil seaduslikult elavate 
kolmandate riikide kodanikega 
samaväärsetel tingimustel. Liikmesriigid 
püüavad kohaldada põhimõtteid, mille 
eesmärk on vältida rahvusvahelise kaitse 
saajate diskrimineerimist ja tagada 
võrdsed võimalused majutusvõimalustele 
juurdepääsuks.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad rahvusvahelise 
kaitse saajate ühiskonda integreerimise 
hõlbustamiseks neile juurdepääsu 
asjakohastele integratsiooniprogrammidele, 
et arvestada rahvusvahelise kaitse saajate 
erivajadustega, või loovad eeltingimused, 
millega tagatakse juurdepääs sellistele 
programmidele .

1. Liikmesriigid tagavad rahvusvahelise 
kaitse saajate ühiskonda integreerimise 
hõlbustamiseks neile juurdepääsu 
asjakohastele integratsiooniprogrammidele, 
et arvestada rahvusvahelise kaitse saajate 
erivajadustega, või loovad eeltingimused, 
millega tagatakse juurdepääs sellistele 
programmidele. Liikmesriigid nõuavad 
ühtlasi, et pagulased võtaksid vastu 
integratsiooniga seotud pakkumised ja 
annaksid sel viisil omapoolse panuse 
ühiskonda integreerumisesse. Kui 
liikmesriigi pädevad asutused peavad seda 
mõistlikuks ja kui see on kaitsevajaduse 
kestuse seisukohast asjakohane, tuleks 
täiendava kaitse seisundi saajatelt nõuda 
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integratsioonikursustel osalemist.

Or. de

Selgitus

Rahvusvahelise kaitsega tagatud õigustega kaasnevad ka kohustused. Üldjuhul tähendab see 
asjaomase liikmesriigi õigusaktide järgimist, aga ka liikmesriigi pakutavatel 
integratsioonikursustel osalemist.

Muudatusettepanek 104
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealused integratsiooniprogrammid 
võiksid sisaldada tutvustusprogramme ja 
võimalikult suurel määral rahvusvahelise 
kaitse saajate vajadustega kohandatud 
keeleõpet.

2. Integratsiooni hõlbustamiseks pakuvad 
liikmesriigid keelekursusi. Liikmesriike 
innustatakse välja töötama ka 
koolitusprogramme, kus käsitletakse 
elukohaliikmesriigi põhiõigusi ja 
põhiväärtusi ning demokraatia, 
inimõiguste ja võrdõiguslikkuse 
põhimõtteid, samuti üksikisiku õigusi ja 
kohustusi selles liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon esitab […] Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi kohaldamise kohta 
ning teeb vajaduse korral ettepanekuid 
selle muutmiseks. Liikmesriigid edastavad 
komisjonile […] kogu kõnealuse aruande 
koostamiseks vajaliku teabe.

1. Komisjon esitab […] Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi kohaldamise kohta 
ning teeb vajaduse korral ettepanekuid 
selle muutmiseks. Artiklite 5, 7, 14 ja 19 
puhul tehakse muudatusettepanekuid 
tähtsuse järjekorras. Liikmesriigid 
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edastavad komisjonile […] kogu kõnealuse 
aruande koostamiseks vajaliku teabe.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pärast aruande esitamist annab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
käesoleva direktiivi kohaldamisest aru 
vähemalt iga viie aasta järel.

2. Pärast aruande esitamist annab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
käesoleva direktiivi kohaldamisest aru 
vähemalt iga kolme aasta järel.

Or. de

Selgitus

Direktiivi kohaldamise korrapärase läbivaatamise ja tehtud edusammude tõttu peab komisjon 
esitama aruande vähemalt iga kolme aasta järel. 


