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Muudatusettepanek 1
Salvatore Iacolino

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. peab tähtsaks seda, et EL vastaks
parandatud naabruspoliitikaga nende 
inimeste ootustele, kes võitlesid 
demokraatia ja inimõiguste ning vaba 
liikumise õiguse eest;

1. peab tähtsaks seda, et EL hõlbustaks
parandatud naabruspoliitikaga 
naaberriikide demokraatiale ülemineku 
protsessi, toetades selleks poliitilisi, 
sotsiaalseid ja majandusreforme ning 
luua ja tagada sotsiaalne edasiminek ja 
õiglus, et vastata paremini naaberriikide 
kodanike nõudmistele ja ootustele;

Or. it

Muudatusettepanek 2
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. peab tähtsaks seda, et EL vastaks
parandatud naabruspoliitikaga nende 
inimeste ootustele, kes võitlesid 
demokraatia ja inimõiguste ning vaba 
liikumise õiguse eest;

1. peab tähtsaks seda, et EL aitaks
parandatud naabruspoliitikaga kaasa nende 
inimeste ootuste täitumisele, kes võitlesid 
ja jätkuvalt võitlevad demokraatia ja 
inimõiguste eest lõuna- ja idanaabruse
riikides;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Arvamuse projekt
Lõige 1
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. peab tähtsaks seda, et EL vastaks 
parandatud naabruspoliitikaga nende 
inimeste ootustele, kes võitlesid 
demokraatia ja inimõiguste ning vaba 
liikumise õiguse eest;

1. peab tähtsaks seda, et EL vastaks 
parandatud naabruspoliitikaga Euroopa 
naabruspoliitikas osalevate riikide 
kodanike demokraatlikele, 
majanduslikele, kultuurilistele ja 
sotsiaalsetele ootustele, sh ootustele seoses 
õigusega liikuvusele ja vaba liikumise 
õigusega;

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse ettepanek
Lõige 1

Arvamuse ettepanek Muudatusettepanek

1. peab tähtsaks seda, et EL vastaks 
parandatud naabruspoliitikaga nende 
inimeste ootustele, kes võitlesid 
demokraatia ja inimõiguste ning vaba 
liikumise õiguse eest;

1. peab tähtsaks seda, et EL vastaks 
parandatud naabruspoliitikaga nende 
inimeste ootustele, kes võitlesid 
demokraatia, õigusriigi, sotsiaalse õigluse
ja inimõiguste ning vaba liikumise õiguse 
eest;

Or. el

Muudatusettepanek 5
Mariya Nedelcheva

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. peab tähtsaks seda, et EL vastaks
parandatud naabruspoliitikaga nende 
inimeste ootustele, kes võitlesid 
demokraatia ja inimõiguste ning vaba 
liikumise õiguse eest;

1. peab tähtsaks seda, et EL toetaks
parandatud naabruspoliitikaga nende 
inimeste ootusi, kes võitlesid demokraatia 
ja inimõiguste eest; tuletab sellega seoses 
meelde, et ränne ja vaba liikumine on uue 
naabrusstrateegia olulised komponendid;
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Or. fr

Muudatusettepanek 6
Renate Weber, Cecilia Wikström

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. peab tähtsaks seda, et EL vastaks 
parandatud naabruspoliitikaga nende 
inimeste ootustele, kes võitlesid 
demokraatia ja inimõiguste ning vaba 
liikumise õiguse eest;

1. peab tähtsaks seda, et EL vastaks 
parandatud naabruspoliitikaga nende 
inimeste ootustele, kes võitlesid 
demokraatia ja inimõiguste eest, toetades 
lisaks humanitaarabile ka poliitiliste ja 
majandusreformide läbiviimist;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. peab tähtsaks seda, et EL vastaks 
parandatud naabruspoliitikaga nende 
inimeste ootustele, kes võitlesid 
demokraatia ja inimõiguste ning vaba 
liikumise õiguse eest;

1. peab tähtsaks seda, et EL vastaks 
parandatud naabruspoliitikaga nende 
inimeste ootustele, kes võitlesid 
demokraatia, inimõiguste ning 
majandusliku murrangu eest piirkonnas;

Or. de

Muudatusettepanek 8
Kinga Göncz

Arvamuse projekt
Lõige 1
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. peab tähtsaks seda, et EL vastaks 
parandatud naabruspoliitikaga nende 
inimeste ootustele, kes võitlesid 
demokraatia ja inimõiguste ning vaba 
liikumise õiguse eest;

1. peab tähtsaks seda, et EL vastaks 
parandatud naabruspoliitikaga nende 
inimeste ootustele, kes võitlesid 
demokraatia ja inimõiguste ning vaba 
liikumise õiguse eest ja toetaks jätkuvalt 
demokratiseerimisprotsessi, edendades 
eelkõige põhiõigusi, õigusriiki, kohtute 
sõltumatust, vabasid ja õiglasi valimisi 
ning sõnavabadust; 

Or. en

Muudatusettepanek 9
Salvatore Iacolino

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. kinnitab, et demokraatia, õigusriik, 
inimõiguste ja põhiõiguste ning naiste 
õiguste austamine, turumajandus ja 
jätkusuutlik areng on väärtused, millel 
Euroopa naabruspoliitika rajaneb;

Or. it

Muudatusettepanek 10
Sylvie Guillaume

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et uus naabruspoliitika 
peab aitama kõrvaldada takistused, mis 
raskendavad kaitset vajavatel isikutel 
füüsiliselt Euroopa Liidu territooriumile 
siseneda ja mis muudavad need isikud 
veelgi haavatavamaks ning 
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inimkaubanduse võrgustikest sõltuvaks;

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Sylvie Guillaume

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. tuletab sellega seoses meelde, et 
liikmesriigid peavad järgima tagasi- ja 
väljasaatmise lubamatuse põhimõtet ning 
tegema kõik võimaliku, et võimaldada 
üles ehitada kättesaadav, õiglane ja 
kaitsev Euroopa varjupaigasüsteem;

Or. fr

Muudatusettepanek 12
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on veendunud, et Euroopa 
naabruspoliitika läbivaatamine loob ELile 
võimaluse täita tulemuslikult oma 
kohustusi, mis on sätestatud ELi lepingu 
artiklites 2, 3, 6, 8 ja 21;

2. on veendunud, et Euroopa 
naabruspoliitika läbivaatamine loob ELile 
võimaluse täita tulemuslikult oma 
kohustusi, mis on sätestatud ELi lepingu 
artiklites 2, 3, 6, 8 ja 21, ning muuta 
selleks oma suhteid Euroopa 
naabruspoliitikas osalevate riikidega 
paindlikumaks kõikides valdkondades, 
kaasa arvatud majanduses ja 
sotsiaalküsimustes, et võimaldada nendes 
riikides edukalt kehtestada demokraatia, 
ning rakendada ELi ja nende riikide 
vahel humaansemat rändepoliitikat, mis 
oleks kooskõlas rahvusvaheliste 
standarditega;
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Or. fr

Muudatusettepanek 13
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. taunib Euroopa jätkuvat 
lähenemisviisi, mille eesmärk on jätta 
Euroopa Liitu suunduv sisseränne 
allhanke korras kolmandate riikide ja 
nimelt Vahemere lõunaosa riikide 
hallata;

Or. fr

Muudatusettepanek 14
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. usub, et demokraatlikele reformidele 
ja kodanikuvabadustele suunatud 
viimaste arengute toetamiseks Põhja-
Aafrikas ja Vahemere piirkonnas peaks 
EL jätkama oma turu avamist, alustades 
Egiptuse, Tuneesia ja Liibüa rahvusliku 
üleminekunõukoguga;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. on seisukohal, et Põhja-Aafrika ja 
Vahemere piirkonna vabaduspüüdluste 
konkreetseks toetamiseks peaks EL samal 
ajal kaaluma dialoogi algatamist, et 
julgustada kõnealuseid riike oma 
piirkondlikke suhteid tugevdama, 
eesmärgiga kaotada nende endi vahelised 
inimeste, kaupade ja teenuste vaba 
liikumise tõkked;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. avaldab kahetsust, et Euroopa 
Komisjoni poolt välja pakutud uus 
naabrusstrateegia väljendab endiselt 
tingimuslikkuse põhimõtet, milles 
seatakse teistes valdkondades tõhustatud 
koostööle juurdepääsu tingimuseks, et 
kohustutakse tõhusalt võitlema 
ebaseadusliku sisserände vastu, eelkõige 
tagasivõtulepingute kaudu, mis kehtivad 
ka kolmandate riikide kodanike suhtes;

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Arvamuse projekt
Lõige 2 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 c. avaldab seega kahetsust lahknevuste 
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pärast naaberriikides demokraatia ja 
inimõiguste edendamise alaste ELi 
tahteavalduste ja nende rändepoliitikas 
tegelikult arvesse võtmise vahel; nõuab 
järelikult, et liit väljendaks neid avaldusi 
tegudes inimõiguste ja demokraatia 
heaks, seades oma naabruspartneritega ja 
eelkõige lõunapoolsete partneritega 
kavandatavas strateegias esikohale 
rändajate õiguste edendamise ja 
austamise;

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Arvamuse projekt
Lõige 2 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 d. nõustub komisjoni tähelepanekuga 
seoses perekondlikel põhjustel toimuva 
rände olukorraga ning kutsub komisjoni 
üles esitama aasta lõpuks ettepaneku 
selleteemalise rohelise raamatu kohta;

Or. fr

Muudatusettepanek 19
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub nõukogul ja komisjonil algatada 
struktureeritud dialoog kolmandate riikide 
ametiasutustega, et töötada välja kõigi 
jaoks kasulik lähenemisviis liikuvuse 
valdkonnas ning teha edusamme 
viisanõude kaotamiseks, et jõutaks teatud 
sihtrühmadele mõeldud viisalihtsustusest 

3. palub nõukogul ja komisjonil algatada 
struktureeritud dialoog kolmandate riikide 
ametiasutustega, et töötada välja kõigi 
jaoks kasulik lähenemisviis liikuvuse 
valdkonnas, millega tugevdatakse eelkõige 
Euroopa Liidu ja selle naaberriikide 
piiride kaitset ebaseadusliku sisserände 
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kaugemale; palub hinnata olemasolevaid 
liikuvuspartnerlusi, eelkõige seda, milline 
on vastastikune sõltuvus arenguabi, 
seadusliku rände ja ebaseadusliku rände 
vahel, nagu need on määratletud rände 
suhtes võetud üldises lähenemisviisis;

eest; palub uurida olemasolevaid 
liikuvuspartnerlusi, eelkõige seda, milline 
on vastastikune sõltuvus arenguabi, range 
sisserändepoliitika, seadusliku rände ja 
ebaseadusliku rände vahel, nagu need on 
määratletud rände suhtes võetud üldises
lähenemisviisis;

Or. de

Muudatusettepanek 20
Mariya Nedelcheva

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub nõukogul ja komisjonil algatada 
struktureeritud dialoog kolmandate riikide 
ametiasutustega, et töötada välja kõigi 
jaoks kasulik lähenemisviis liikuvuse 
valdkonnas ning teha edusamme
viisanõude kaotamiseks, et jõutaks teatud 
sihtrühmadele mõeldud viisalihtsustusest 
kaugemale; palub hinnata olemasolevaid 
liikuvuspartnerlusi, eelkõige seda, milline 
on vastastikune sõltuvus arenguabi, 
seadusliku rände ja ebaseadusliku rände 
vahel, nagu need on määratletud rände 
suhtes võetud üldises lähenemisviisis;

3. tuletab meelde, et ajude äravool on 
partnerriikide jaoks tõeline probleem; 
palub nõukogul ja komisjonil algatada 
struktureeritud dialoog kolmandate riikide 
ametiasutustega, et töötada välja kõigi 
jaoks kasulik lähenemisviis liikuvuse 
valdkonnas ning muuta teatavate Euroopa 
naabruspoliitika partnerite jaoks 
viisaformaalsusi paindlikumaks ja 
valmistuda viisanõude kaotamiseks kõige 
arenenumate partnerite jaoks; palub 
hinnata olemasolevaid liikuvuspartnerlusi, 
eelkõige seda, milline on vastastikune 
sõltuvus arenguabi, seadusliku rände ja 
ebaseadusliku rände vahel, nagu need on 
määratletud rände suhtes võetud üldises 
lähenemisviisis;

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Renate Weber, Cecilia Wikström

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub nõukogul ja komisjonil algatada 
struktureeritud dialoog kolmandate riikide 
ametiasutustega, et töötada välja kõigi 
jaoks kasulik lähenemisviis liikuvuse 
valdkonnas ning teha edusamme 
viisanõude kaotamiseks, et jõutaks teatud 
sihtrühmadele mõeldud viisalihtsustusest 
kaugemale; palub hinnata olemasolevaid 
liikuvuspartnerlusi, eelkõige seda, milline 
on vastastikune sõltuvus arenguabi, 
seadusliku rände ja ebaseadusliku rände 
vahel, nagu need on määratletud rände 
suhtes võetud üldises lähenemisviisis;

3. palub nõukogul ja komisjonil algatada 
struktureeritud dialoog kolmandate riikide 
ametiasutustega, et töötada välja kõigi 
jaoks kasulik lähenemisviis liikuvuse 
valdkonnas ning teha edusamme 
viisanõude kaotamiseks; palub hinnata 
olemasolevaid liikuvuspartnerlusi, eelkõige 
seda, milline on vastastikune sõltuvus 
arenguabi, seadusliku rände ja 
ebaseadusliku rände vahel, nagu need on 
määratletud rände suhtes võetud üldises 
lähenemisviisis;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub nõukogul ja komisjonil algatada 
struktureeritud dialoog kolmandate riikide 
ametiasutustega, et töötada välja kõigi 
jaoks kasulik lähenemisviis liikuvuse 
valdkonnas ning teha edusamme 
viisanõude kaotamiseks, et jõutaks teatud 
sihtrühmadele mõeldud viisalihtsustusest 
kaugemale; palub hinnata olemasolevaid 
liikuvuspartnerlusi, eelkõige seda, milline
on vastastikune sõltuvus arenguabi, 
seadusliku rände ja ebaseadusliku rände 
vahel, nagu need on määratletud rände 
suhtes võetud üldises lähenemisviisis;

3. palub nõukogul ja komisjonil algatada 
struktureeritud dialoog kolmandate riikide 
ametiasutustega, et töötada välja kõigi 
jaoks kasulik lähenemisviis liikuvuse 
valdkonnas ning teha edusamme 
viisanõude kaotamiseks, et jõutaks teatud 
sihtrühmadele mõeldud viisalihtsustusest 
kaugemale; palub hinnata olemasolevaid 
liikuvuspartnerlusi, eelkõige seda, millised
on arenguabi, seadusliku rände ja 
ebaseadusliku rände vastastikuse sõltuvuse 
negatiivsed tagajärjed, nagu on 
määratletud rände suhtes võetud üldises 
lähenemisviisis;

Or. fr
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Muudatusettepanek 23
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse ettepanek
Lõige 3

Arvamuse ettepanek Muudatusettepanek

3. palub nõukogul ja komisjonil algatada 
struktureeritud dialoog kolmandate riikide 
ametiasutustega, et töötada välja kõigi 
jaoks kasulik lähenemisviis liikuvuse 
valdkonnas ning teha edusamme 
viisanõude kaotamiseks, et jõutaks teatud 
sihtrühmadele mõeldud viisalihtsustusest 
kaugemale; palub hinnata olemasolevaid 
liikuvuspartnerlusi, eelkõige seda, milline 
on vastastikune sõltuvus arenguabi, 
seadusliku rände ja ebaseadusliku rände 
vahel, nagu need on määratletud rände 
suhtes võetud üldises lähenemisviisis;

3. palub nõukogul ja komisjonil algatada 
struktureeritud dialoog kolmandate riikide 
ametiasutustega, et töötada välja kõigi 
jaoks kasulik lähenemisviis liikuvuse 
valdkonnas ning teha edusamme 
viisanõude kaotamiseks, et jõutaks teatud 
sihtrühmadele mõeldud viisalihtsustusest 
kaugemale; palub hinnata olemasolevaid 
liikuvuspartnerlusi, eelkõige seda, milline 
on vastastikune sõltuvus arenguabi, 
julgeoleku, seadusliku rände ja 
ebaseadusliku rände vahel, nagu need on 
määratletud rände suhtes võetud üldises 
lähenemisviisis;

Or. el

Muudatusettepanek 24
Carmen Romero López

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub nõukogul ja komisjonil algatada 
struktureeritud dialoog kolmandate riikide 
ametiasutustega, et töötada välja kõigi 
jaoks kasulik lähenemisviis liikuvuse 
valdkonnas ning teha edusamme 
viisanõude kaotamiseks, et jõutaks teatud 
sihtrühmadele mõeldud viisalihtsustusest 
kaugemale; palub hinnata olemasolevaid 
liikuvuspartnerlusi, eelkõige seda, milline 
on vastastikune sõltuvus arenguabi, 
seadusliku rände ja ebaseadusliku rände 
vahel, nagu need on määratletud rände 
suhtes võetud üldises lähenemisviisis;

3. palub nõukogul ja komisjonil algatada 
struktureeritud dialoog kolmandate riikide 
ametiasutustega, et töötada välja kõigi 
jaoks kasulik lähenemisviis liikuvuse 
valdkonnas ning teha edusamme 
viisanõude kaotamiseks, et jõutaks teatud 
sihtrühmadele mõeldud viisalihtsustusest 
kaugemale; palub hinnata olemasolevaid 
liikuvuspartnerlusi, eelkõige seda, milline 
on vastastikune sõltuvus arenguabi, 
seadusliku rände ja ebaseadusliku rände 
vahel, nagu need on määratletud rände 
suhtes võetud üldises lähenemisviisis;
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rõhutab sellega seoses vajadust, et 
direktiiv rände kohta hooajatöö eesmärgil 
tagaks tõepoolest sisserändajate õigused 
ja nende töö võrdõiguslikes tingimustes, 
nii et see toetaks naaberriikidest pärit 
töötajate liikumist ja pärsiks 
ebaseaduslikku sisserännet;

Or. es

Muudatusettepanek 25
Hélène Flautre
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. palub nõukogul ja komisjonil võtta 
täielikult arvesse tõsiseid kahtlusi, mida 
komisjon avaldas teatises „Hinnang ELi 
tagasivõtulepingutele” põhiõiguste 
austamise suhtes nende lepingute 
rakendamisel, ning kehtestada nende 
läbirääkimistele moratoorium;

Or. fr

Muudatusettepanek 26
Dimitrios Droutsas

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. kutsub komisjoni ja nõukogu üles 
sõlmima kolmandate riikidega 
vastastikususel põhinevad 
liikuvuslepingud, eriti kui sõlmitakse 
lepingud, mille sisuks on ebaseaduslike 
rändajate tagasipöördumine või 
taasintegreerumine; 
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Or. en

Muudatusettepanek 27
Ioan Enciu

Arvamuse ettepanek
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse ettepanek Muudatusettepanek

3 a. toetab komisjoni algatust 
(KOM(2011)0292) Vahemere 
lõunapoolsete riikidega 
liikuvuspartnerluste loomiseks ja usub, et 
see peab võimaldama sisuliselt sõlmida 
lepinguid tagasivõtu ja vabatahtliku 
tagasipöördumise kohta, parandada 
koostööd agentuuriga Frontex ja võitlust 
organiseeritud kuritegevuse, sh 
inimkaubanduse vastu; palub ühtlasi 
komisjonil uurida võimalust laiendada 
seda tüüpi partnerlusi teistele Euroopa 
naabruses asuvatele kolmandatele 
riikidele;

Or. ro

Muudatusettepanek 28
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. on seisukohal, et ebaseadusliku 
sisserände ja inimkaubanduse 
ennetamine, võitlemine organiseeritud 
kuritegevuse ja rändajate ebaseadusliku 
üle piiri toimetamise vastu nõuavad 
liikuvuspartnerluste raames erimeetmeid; 
kinnitab seega, et koordineeritud 
piirihaldus, rahvusvahelised 
kaitsemeetmed piirkonnas, näiteks 
varjupaik, ja tõhus politseikoostöö, on 



PE472.228v01-00 16/37 AM\877367ET.doc

ET

olemuslikult seotud;

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse ettepanek
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse ettepanek Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et läbivaadatud 
naabruspoliitika alusel liikuvusalaste 
partnerluste loomine on vahendiks, 
millega julgustada kontrollitud isikute 
voogu riikidest, kust tavaliselt tuli 
ebaseaduslik sisseränne;

Or. el

Muudatusettepanek 30
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. kutsub liikmesriike üles rohkem 
kasutama ELi viisaeeskirjaga pakutavaid 
võimalusi, eelkõige üliõpilaste ja teadlaste 
liikuvuse hõlbustamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Dimitrios Droutsas

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. usub, et liikuvuslepingutes tuleks 
keskenduda eelkõige üliõpilaste, 
õppejõudude ja teadlaste liikuvuse 
tõhustamisele, pöörates eriti tähelepanu 
kolmandatest riikidest ajude äravoolu 
nähtuse tagajärgede vältimisele;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse ettepanek
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse ettepanek Muudatusettepanek

3 b. rõhutab, et vaja on parandada liidu 
võimet meelitada liitu ja hoida liidus 
kõrge kvalifikatsiooniga tööjõudu, piirates 
samal ajal ajude äravoolu ja andes samas 
lahenduse liidu rahvastiku üha 
suurenevale vananemise probleemile, 
koos kõigi selle tagajärgedega 
tööhõivesektorile;

Or. el

Muudatusettepanek 33
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse ettepanek
Lõige 3 c (uus)

Arvamuse ettepanek Muudatusettepanek

3 c. toetab õigus- ja julgeolekureformide 
ja -koostöö rakendamist kolmandate 
riikide ametivõimudega, eelkõige 
võitlemisel inimkaubanduse, 
organiseeritud kuritegevuse, 
salakaubanduse ja rahapesu vastu;
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Or. el

Muudatusettepanek 34
Renate Weber

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub liikmesriike ja ELi üles 
ratifitseerima ÜRO võõrtöötajate 
konventsiooni;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 35
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub liikmesriike ja ELi üles 
ratifitseerima ÜRO võõrtöötajate 
konventsiooni;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 36
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub liikmesriike ja ELi üles 
ratifitseerima ÜRO võõrtöötajate 
konventsiooni;

4. kutsub liikmesriike ja ELi üles 
ratifitseerima ÜRO võõrtöötajate ja nende 
pereliikmete konventsiooni, millega 
Vahemere lõunapoolsed riigid on 
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ühinenud;

Or. fr

Muudatusettepanek 37
Cecilia Wikström

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub liikmesriike ja ELi üles 
ratifitseerima ÜRO võõrtöötajate 
konventsiooni;

4. kutsub liikmesriike ja ELi üles 
ratifitseerima ÜRO võõrtöötajate 
konventsiooni ning rahvusvahelise 
organiseeritud kuritegevuse vastu 
võitlemise Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni konventsiooni täiendava 
rändajate salaja üle maa-, õhu- või 
merepiiri toimetamist tõkestava protokolli;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Rolandas Paksas

Arvamuse ettepanek
Lõige 4

Arvamuse ettepanek Muudatusettepanek

4. kutsub liikmesriike ja ELi üles 
ratifitseerima ÜRO võõrtöötajate 
konventsiooni;

4. kutsub liikmesriike ja ELi üles 
ratifitseerima ÜRO võõrtöötajate 
konventsiooni; rõhutab, et liikuvus ja 
inimestevahelised kontaktid on 
põhitähtsad ettevõtjate, ülikoolide ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
vahelise vastastikuse mõistmise, 
majandusarengu, mõttevahetuse 
edendamiseks ja kindlate suhete 
loomiseks;

Or. lt
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Muudatusettepanek 39
Sylvie Guillaume

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. usub pikaajalise sidusa strateegia 
raames, et vaba liikumise õiguse suhtes 
asjakohasemate lahenduste andmiseks on 
tingimata vaja analüüsida rändevoogude 
sügavaid põhjuseid;

Or. fr

Muudatusettepanek 40
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles suunama ELi 
vahendeid eelkõige nendele projektidele, 
mille eesmärk on kaitsta rändajate õigusi;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 41
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles suunama ELi 
vahendeid eelkõige nendele projektidele, 
mille eesmärk on kaitsta rändajate õigusi;

5. kutsub komisjoni üles suunama ELi 
vahendeid eelkõige nendele projektidele, 
mille eesmärk on rändajate 
tagasipöördumine nende koduriikidesse;

Or. de
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Muudatusettepanek 42
Renate Weber, Cecilia Wikström

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles suunama ELi 
vahendeid eelkõige nendele projektidele, 
mille eesmärk on kaitsta rändajate õigusi;

5. kutsub komisjoni üles hõlbustama ELi 
vahendite kättesaadavust nende projektide 
tarbeks, mille eesmärk on kaitsta rändajate 
õigusi; toetab EÜ temaatilist programmi 
koostööks kolmandate riikidega rände ja 
varjupaiga valdkondades – mitmeaastane 
strateegiadokument (2011–2013);

Or. en

Muudatusettepanek 43
Kinga Göncz

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles suunama ELi
vahendeid eelkõige nendele projektidele, 
mille eesmärk on kaitsta rändajate õigusi;

5. kutsub komisjoni üles eraldama 
piisavad vahendid nendele projektidele, 
mille eesmärk on kaitsta rändajate õigusi, 
tagades õiglased vastuvõtmise tingimused 
ja inimõigusi puudutavate küsimuste 
selgitamise;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Hélène Flautre
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles suunama ELi 
vahendeid eelkõige nendele projektidele, 
mille eesmärk on kaitsta rändajate õigusi;

5. palub komisjonil esitada parlamendile 
üksikasjalik aruanne naabruspoliitikas 
osalevate riikide jaoks mõeldud Euroopa 
rahade kasutamise kohta; palub 
komisjonil suunata ELi vahendeid
esmajoones nendele projektidele, mille 
eesmärk on kaitsta rändajate õigusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 45
Dimitrios Droutsas

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles suunama ELi 
vahendeid eelkõige nendele projektidele, 
mille eesmärk on kaitsta rändajate õigusi;

5. kutsub komisjoni üles jätkama ja 
tugevdama ELi vahendite suunamist
nendele projektidele, mille eesmärk on 
kaitsta rändajate õigusi;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Mariya Nedelcheva

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles suunama ELi 
vahendeid eelkõige nendele projektidele, 
mille eesmärk on kaitsta rändajate õigusi;

5. kutsub komisjoni üles suunama ELi 
vahendeid eelkõige nendele projektidele, 
mille eesmärk on teavitada rändajaid 
nende õigustest;

Or. fr
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Muudatusettepanek 47
Salvatore Iacolino

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles suunama ELi 
vahendeid eelkõige nendele projektidele, 
mille eesmärk on kaitsta rändajate õigusi;

5. kutsub komisjoni üles suunama ELi 
vahendeid eelkõige nendele projektidele, 
mille eesmärk on anda õiget teavet 
rändajate õiguste ja kohustuste kohta;

Or. it

Muudatusettepanek 48
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles suunama ELi 
vahendeid eelkõige nendele projektidele, 
mille eesmärk on kaitsta rändajate õigusi;

5. kutsub komisjoni üles suunama ELi 
vahendeid eelkõige nendele projektidele, 
mille eesmärk on kaitsta rändajate õigusi, 
ning laiemalt koos teiste ühenduse 
institutsioonidega, nimelt Euroopa 
finantseerimis- ja investeerimisasutustega 
(EIP, EBRD jt), projektidele, mida 
rakendatakse Euroopa naabruspoliitikas 
osalevate riikide demokratiseerimiseks ja 
nende majandusliku, kultuurilise ja 
sotsiaalse arengu edendamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 49
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse ettepanek
Lõige 5
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Arvamuse ettepanek Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles suunama ELi 
vahendeid eelkõige nendele projektidele, 
mille eesmärk on kaitsta rändajate õigusi;

5. kutsub komisjoni üles suunama ELi 
vahendeid eelkõige nendele projektidele, 
mille eesmärk on kaitsta rändajate õigusi, 
ja eriti naise õigust saada tööd, rõhutades 
vajadust võidelda diskrimineerimise kõigi 
vormide vastu;

Or. el

Muudatusettepanek 50
Rolandas Paksas

Arvamuse ettepanek
Lõige 5

Arvamuse ettepanek Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles suunama ELi 
vahendeid eelkõige nendele projektidele, 
mille eesmärk on kaitsta rändajate õigusi;

5. kutsub komisjoni üles suunama ELi 
vahendeid eelkõige nendele projektidele, 
mille eesmärk on kaitsta rändajate õigusi;
kutsub partnerriike üles rohkem 
koondama oma siseressursse, kaasama 
kodanikuühiskonda ja ettevõtjate 
esindajaid projektide elluviimisse, 
suurendades nii nende vastutust 
positiivsete tulemuste saamiseks;

Or. lt

Muudatusettepanek 51
Cecilia Wikström

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles suunama ELi 
vahendeid eelkõige nendele projektidele, 
mille eesmärk on kaitsta rändajate õigusi;

5. kutsub komisjoni üles suunama ELi 
vahendeid eelkõige nendele projektidele, 
mille eesmärk on kaitsta rändajate, 
eelkõige saatjata alaealiste õigusi;
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Or. en

Muudatusettepanek 52
Sylvie Guillaume

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. palub Euroopa Komisjonil alates nn 
araabia kevadest alates täheldatud 
rändevoogude tagajärjel selgitada täpselt, 
mis tingimustel võiksid liikmesriigid, kes 
peavad toime tulema 
„ebaproportsionaalse ümberasustatud 
inimeste sissevooluga”, kohaldada 
direktiivi 2001/55/EÜ miinimumnõuete 
kohta ajutise kaitse andmiseks 
ümberasustatud isikute massilise 
sissevoolu korral;

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Renate Weber, Cecilia Wikström

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. toetab veendunult partnerlust 
kodanikuühiskonnaga ja palub komisjonil 
ning liidu välisasjade ja julgeoleku kõrgel 
esindajal ja komisjoni asepresidendil võtta 
kasutusele sellised mehhanismid, mis 
tagavad selle igakülgse rakendamise, sel 
eesmärgil tuleks eelkõige kehtestada 
järelevalvesüsteem, mis kaasab 
kodanikuühiskonna eesmärkide ja 
võrdlusaluste määratlemisesse ning kõigi 
partneritega sõlmitud lepingute 
rakendamisesse ja järelevalvesse; samuti 
tuleks jätkata justiits- ja siseküsimustes 

6. toetab veendunult partnerlust 
kodanikuühiskonnaga ja palub komisjonil 
ning liidu välisasjade ja julgeoleku kõrgel 
esindajal ja komisjoni asepresidendil seda 
igakülgselt rakendada, kaasates ja 
konsulteerides sel eesmärgil
kodanikuühiskonnaga; samuti tuleks 
jätkata justiits- ja siseküsimustes 
läbipaistvat dialoogi demokraatlikult 
valitud asutuste ja riikide parlamentidega 
ning tugevdada EP demokraatlikku 
kontrolli kõikide rännet puudutavate 
süsteemide ja dialoogide üle;
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läbipaistvat dialoogi demokraatlikult 
valitud asutuste ja riikide parlamentidega 
ning tugevdada EP demokraatlikku 
kontrolli kõikide rännet puudutavate 
süsteemide ja dialoogide üle;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. toetab veendunult partnerlust 
kodanikuühiskonnaga ja palub komisjonil 
ning liidu välisasjade ja julgeoleku kõrgel 
esindajal ja komisjoni asepresidendil võtta 
kasutusele sellised mehhanismid, mis 
tagavad selle igakülgse rakendamise, sel 
eesmärgil tuleks eelkõige kehtestada 
järelevalvesüsteem, mis kaasab 
kodanikuühiskonna eesmärkide ja 
võrdlusaluste määratlemisesse ning kõigi 
partneritega sõlmitud lepingute 
rakendamisesse ja järelevalvesse; samuti 
tuleks jätkata justiits- ja siseküsimustes 
läbipaistvat dialoogi demokraatlikult 
valitud asutuste ja riikide parlamentidega 
ning tugevdada EP demokraatlikku 
kontrolli kõikide rännet puudutavate 
süsteemide ja dialoogide üle;

6. toetab veendunult partnerlust 
kodanikuühiskonnaga ja palub komisjonil 
ning liidu välisasjade ja julgeoleku kõrgel 
esindajal ja komisjoni asepresidendil võtta 
kasutusele sellised mehhanismid, mis 
tagavad selle igakülgse rakendamise, sel 
eesmärgil tuleks eelkõige kaasata 
kodanikuühiskond, samuti tuleks jätkata
justiits- ja siseküsimustes läbipaistvat 
dialoogi demokraatlikult valitud asutuste ja 
riikide parlamentidega ning tugevdada EP 
demokraatlikku kontrolli kõikide rännet 
puudutavate süsteemide ja dialoogide üle;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Rolandas Paksas

Arvamuse ettepanek
Lõige 6
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Arvamuse ettepanek Muudatusettepanek

6. toetab veendunult partnerlust 
kodanikuühiskonnaga ja palub komisjonil 
ning liidu välisasjade ja julgeoleku kõrgel 
esindajal ja komisjoni asepresidendil võtta 
kasutusele sellised mehhanismid, mis 
tagavad selle igakülgse rakendamise, sel 
eesmärgil tuleks eelkõige kehtestada 
järelevalvesüsteem, mis kaasab 
kodanikuühiskonna eesmärkide ja 
võrdlusaluste määratlemisesse ning kõigi 
partneritega sõlmitud lepingute 
rakendamisesse ja järelevalvesse; samuti 
tuleks jätkata justiits- ja siseküsimustes 
läbipaistvat dialoogi demokraatlikult 
valitud asutuste ja riikide parlamentidega 
ning tugevdada EP demokraatlikku 
kontrolli kõikide rännet puudutavate 
süsteemide ja dialoogide üle;

6. toetab veendunult partnerlust 
kodanikuühiskonnaga ja palub komisjonil 
ning liidu välisasjade ja julgeoleku kõrgel 
esindajal ja komisjoni asepresidendil võtta 
kasutusele sellised mehhanismid, mis 
tagavad selle igakülgse rakendamise, sel 
eesmärgil tuleks eelkõige kehtestada 
järelevalvesüsteem, mis kaasab 
kodanikuühiskonna eesmärkide ja 
võrdlusaluste määratlemisesse ning kõigi 
partneritega sõlmitud lepingute 
rakendamisesse ja järelevalvesse; samuti 
tuleks jätkata justiits- ja siseküsimustes 
läbipaistvat dialoogi demokraatlikult 
valitud asutuste ja riikide parlamentidega 
ning tugevdada EP demokraatlikku 
kontrolli kõikide rännet ja rändevoogude 
tõhusat haldamist puudutavate süsteemide 
ja dialoogide üle;

Or. lt

Muudatusettepanek 56
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. toetab veendunult partnerlust 
kodanikuühiskonnaga ja palub komisjonil 
ning liidu välisasjade ja julgeoleku kõrgel 
esindajal ja komisjoni asepresidendil võtta 
kasutusele sellised mehhanismid, mis 
tagavad selle igakülgse rakendamise, sel 
eesmärgil tuleks eelkõige kehtestada 
järelevalvesüsteem, mis kaasab 
kodanikuühiskonna eesmärkide ja 
võrdlusaluste määratlemisesse ning kõigi 
partneritega sõlmitud lepingute 
rakendamisesse ja järelevalvesse; samuti 
tuleks jätkata justiits- ja siseküsimustes 

6. toetab veendunult partnerlust 
kodanikuühiskonnaga ja palub komisjonil 
ning liidu välisasjade ja julgeoleku kõrgel 
esindajal ja komisjoni asepresidendil võtta 
kasutusele sellised mehhanismid, mis 
tagavad selle igakülgse rakendamise, sel 
eesmärgil tuleks eelkõige kehtestada 
konsulteerimissüsteem, mis kaasab 
kodanikuühiskonna eesmärkide ja 
võrdlusaluste määratlemisesse ning kõigi 
partneritega sõlmitud lepingute 
rakendamisesse ja järelevalvesse, kui see 
on asjakohane; samuti tuleks jätkata 
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läbipaistvat dialoogi demokraatlikult 
valitud asutuste ja riikide parlamentidega 
ning tugevdada EP demokraatlikku 
kontrolli kõikide rännet puudutavate 
süsteemide ja dialoogide üle;

justiits- ja siseküsimustes läbipaistvat 
dialoogi demokraatlikult valitud asutuste ja 
riikide parlamentidega ning tugevdada EP 
demokraatlikku kontrolli kõikide rännet 
puudutavate süsteemide ja dialoogide üle;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Hélène Flautre
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. toetab veendunult partnerlust 
kodanikuühiskonnaga ja palub komisjonil 
ning liidu välisasjade ja julgeoleku kõrgel 
esindajal ja komisjoni asepresidendil võtta 
kasutusele sellised mehhanismid, mis 
tagavad selle igakülgse rakendamise, sel 
eesmärgil tuleks eelkõige kehtestada 
järelevalvesüsteem, mis kaasab 
kodanikuühiskonna eesmärkide ja 
võrdlusaluste määratlemisesse ning kõigi 
partneritega sõlmitud lepingute 
rakendamisesse ja järelevalvesse; samuti 
tuleks jätkata justiits- ja siseküsimustes 
läbipaistvat dialoogi demokraatlikult 
valitud asutuste ja riikide parlamentidega 
ning tugevdada EP demokraatlikku 
kontrolli kõikide rännet puudutavate 
süsteemide ja dialoogide üle;

6. toetab veendunult partnerlust 
kodanikuühiskonnaga ja palub komisjonil 
ning liidu välisasjade ja julgeoleku kõrgel 
esindajal ja komisjoni asepresidendil võtta 
kasutusele sellised mehhanismid, mis 
tagavad selle igakülgse rakendamise, sel 
eesmärgil tuleks eelkõige kehtestada 
järelevalvesüsteem, mis kaasab 
kodanikuühiskonna eesmärkide ja 
kriteeriumide määratlemisesse ning kõigi 
partneritega sõlmitud lepingute 
rakendamisesse ja järelevalvesse; samuti 
tuleks jätkata justiits- ja siseküsimustes 
läbipaistvat dialoogi demokraatlikult 
valitud asutuste ja riikide parlamentidega 
ning tugevdada EP demokraatlikku 
kontrolli kõikide rännet puudutavate 
süsteemide, dialoogide ja lepingute üle;

Or. fr

Muudatusettepanek 58
Hélène Flautre
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. tuletab meelde, et vastavalt ameti 
volitustele tuleb parlamenti agentuuri 
Frontex ja kolmandate riikide 
ametivõimude vahel sõlmitavatest 
lepingutest esimesel võimalusel täielikult 
teavitada;

Or. fr

Muudatusettepanek 59
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse ettepanek
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse ettepanek Muudatusettepanek

6 a. kutsub komisjoni üles kolmandatele 
riikidele mõeldud kiireloomulise 
humanitaarabi haldamiseks vajalike 
vahendite mobiliseerimisel kiiresti 
reageerima, näitama üles suuremat 
paindlikkust, vähendama bürokraatiat ja 
mitte seadma takistusi;

Or. el

Muudatusettepanek 60
Salvatore Iacolino

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. on seisukohal, et naabruspoliitika 
läbivaatamine peaks hõlbustama 
naaberriikidega lepingute sõlmimist 
rändevoogude reguleerimiseks, 
ebaseadusliku sisserände vastu 
võitlemiseks ja nende kolmandate riikide 
kodanike tagasivõtmiseks, kes ei vasta 
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liikmesriikide territooriumile sisenemise, 
seal viibimise või elamise tingimustele;

Or. it

Muudatusettepanek 61
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. palub, et komisjon ja nõukogu 
tegeleksid kiiresti pagulaskriisiga ning 
viiksid läbi uurimise paadipõgenike 
õnnetuste kohta, esitaksid Euroopa 
Parlamendile üksikasjaliku raporti 
operatsiooni Frontex Hermese kohta, 
mõistaksid hukka Itaalia ametivõimude ja 
Liibüa rahvusliku üleminekunõukogu 
vahel sõlmitud lepingu, toetaksid 
Egiptust, Tuneesiat, Türgit ja Liibanoni, 
uurides eriti võimalust luua 
humanitaarkoridor, ning eemaldaksid 
aega viitmata takistused läbirääkimistelt 
Euroopa Liidu ühise 
ümberasustamisprogrammi üle.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 62
Renate Weber

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. palub, et komisjon ja nõukogu tegeleksid 
kiiresti pagulaskriisiga ning viiksid läbi 
uurimise paadipõgenike õnnetuste kohta, 
esitaksid Euroopa Parlamendile 
üksikasjaliku raporti operatsiooni 

7. palub, et komisjon ja nõukogu 
eemaldaksid aega viitmata takistused 
läbirääkimistelt Euroopa Liidu ühise 
ümberasustamisprogrammi üle.
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Frontex Hermese kohta, mõistaksid 
hukka Itaalia ametivõimude ja Liibüa 
rahvusliku üleminekunõukogu vahel 
sõlmitud lepingu, toetaksid Egiptust, 
Tuneesiat, Türgit ja Liibanoni, uurides 
eriti võimalust luua humanitaarkoridor, 
ning eemaldaksid aega viitmata takistused 
läbirääkimistelt Euroopa Liidu ühise 
ümberasustamisprogrammi üle.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Salvatore Iacolino

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. palub, et komisjon ja nõukogu tegeleksid 
kiiresti pagulaskriisiga ning viiksid läbi 
uurimise paadipõgenike õnnetuste kohta, 
esitaksid Euroopa Parlamendile 
üksikasjaliku raporti operatsiooni 
Frontex Hermese kohta, mõistaksid 
hukka Itaalia ametivõimude ja Liibüa 
rahvusliku üleminekunõukogu vahel 
sõlmitud lepingu, toetaksid Egiptust, 
Tuneesiat, Türgit ja Liibanoni, uurides eriti 
võimalust luua humanitaarkoridor, ning 
eemaldaksid aega viitmata takistused 
läbirääkimistelt Euroopa Liidu ühise 
ümberasustamisprogrammi üle.

7. palub, et komisjon ja nõukogu tegeleksid 
kiiresti pagulaskriisiga ning toetaksid 
Egiptust, Tuneesiat, Türgit ja Liibanoni, 
uurides eriti võimalust luua 
humanitaarkoridor, ning eemaldaksid aega 
viitmata takistused läbirääkimistelt 
Euroopa Liidu ühise 
ümberasustamisprogrammi üle.

Or. it

Muudatusettepanek 64
Mariya Nedelcheva

Arvamuse projekt
Lõige 7
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. palub, et komisjon ja nõukogu tegeleksid 
kiiresti pagulaskriisiga ning viiksid läbi 
uurimise paadipõgenike õnnetuste kohta, 
esitaksid Euroopa Parlamendile 
üksikasjaliku raporti operatsiooni 
Frontex Hermese kohta, mõistaksid 
hukka Itaalia ametivõimude ja Liibüa 
rahvusliku üleminekunõukogu vahel 
sõlmitud lepingu, toetaksid Egiptust, 
Tuneesiat, Türgit ja Liibanoni, uurides eriti 
võimalust luua humanitaarkoridor, ning 
eemaldaksid aega viitmata takistused 
läbirääkimistelt Euroopa Liidu ühise 
ümberasustamisprogrammi üle.

7. palub, et komisjon ja nõukogu tegeleksid 
kiiresti pagulaskriisiga ning viiksid läbi 
uurimise paadipõgenike õnnetuste kohta, 
toetaksid Egiptust, Tuneesiat, Türgit ja 
Liibanoni, uurides eriti võimalust luua 
humanitaarkoridor, ning eemaldaksid aega 
viitmata takistused läbirääkimistelt 
Euroopa Liidu ühise 
ümberasustamisprogrammi üle.

Or. fr

Muudatusettepanek 65
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. palub, et komisjon ja nõukogu tegeleksid 
kiiresti pagulaskriisiga ning viiksid läbi 
uurimise paadipõgenike õnnetuste kohta, 
esitaksid Euroopa Parlamendile 
üksikasjaliku raporti operatsiooni Frontex 
Hermese kohta, mõistaksid hukka Itaalia 
ametivõimude ja Liibüa rahvusliku 
üleminekunõukogu vahel sõlmitud 
lepingu, toetaksid Egiptust, Tuneesiat, 
Türgit ja Liibanoni, uurides eriti võimalust 
luua humanitaarkoridor, ning eemaldaksid 
aega viitmata takistused läbirääkimistelt 
Euroopa Liidu ühise 
ümberasustamisprogrammi üle.

7. palub, et komisjon ja nõukogu tegeleksid 
kiiresti pagulaskriisiga ning tõkestaksid 
süstemaatiliselt ebaseadusliku sisserände, 
millega hoitaks ära paadipõgenike 
õnnetused ning lõpetataks seega 
äritegevuse aluse kaotamise kaudu ka 
inimvaenulik ja eluohtlik inimeste salaja 
üle piiri toimetamine, esitaksid Euroopa 
Parlamendile lisaks üksikasjaliku raporti 
operatsiooni Frontex Hermese kohta, 
käsitleksid Itaalia ametivõimude ja Liibüa 
rahvusliku üleminekunõukogu vahel 
sõlmitud lepingut Euroopa teiste seda 
laadi jõupingutuste võimaliku 
lähtealusena, toetaksid Egiptust, 
Tuneesiat, Türgit ja Liibanoni tõhusa 
piirikontrolli läbiviimisel, uurides eriti 
võimalust luua humanitaarkoridor.
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Or. de

Muudatusettepanek 66
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. palub, et komisjon ja nõukogu tegeleksid 
kiiresti pagulaskriisiga ning viiksid läbi 
uurimise paadipõgenike õnnetuste kohta, 
esitaksid Euroopa Parlamendile 
üksikasjaliku raporti operatsiooni Frontex 
Hermese kohta, mõistaksid hukka Itaalia 
ametivõimude ja Liibüa rahvusliku 
üleminekunõukogu vahel sõlmitud lepingu, 
toetaksid Egiptust, Tuneesiat, Türgit ja 
Liibanoni, uurides eriti võimalust luua 
humanitaarkoridor, ning eemaldaksid aega 
viitmata takistused läbirääkimistelt 
Euroopa Liidu ühise 
ümberasustamisprogrammi üle.

7. palub, et komisjon ja nõukogu tegeleksid 
kiiresti pagulaskriisiga ning viiksid läbi 
uurimise paadipõgenike õnnetuste kohta, 
ettekantud juhtude kohta, kus merel on 
päästeabi andmata jäetud, ja probleemide 
kohta NATO laevade poolt leitud 
merehädaliste pardalt lahkumisel ning 
inimeste peaaegu süstemaatiliselt tagasi-
ja väljasaatmise kohta Tuneesiasse,
töötaksid koos inimõiguste volinikuga ja 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse 
Assambleega, esitaksid Euroopa 
Parlamendile üksikasjaliku raporti 
operatsiooni Frontex Hermese kohta, 
mõistaksid hukka Itaalia ametivõimude ja 
Liibüa rahvusliku üleminekunõukogu vahel 
sõlmitud lepingu, nõuaksid Itaalia 
valitsuselt Tuneesia valitsusega sõlmitud 
lepingu teksti, toetaksid asjaomaseid riike, 
eelkõige Egiptust ja Tuneesiat, uurides eriti 
võimalust luua humanitaarkoridor, ning 
eemaldaksid aega viitmata takistused 
läbirääkimistelt Euroopa Liidu ühise 
ümberasustamisprogrammi üle.

Or. fr

Muudatusettepanek 67
Cecilia Wikström

Arvamuse projekt
Lõige 7
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. palub, et komisjon ja nõukogu tegeleksid 
kiiresti pagulaskriisiga ning viiksid läbi 
uurimise paadipõgenike õnnetuste kohta, 
esitaksid Euroopa Parlamendile 
üksikasjaliku raporti operatsiooni Frontex 
Hermese kohta, mõistaksid hukka Itaalia 
ametivõimude ja Liibüa rahvusliku 
üleminekunõukogu vahel sõlmitud lepingu, 
toetaksid Egiptust, Tuneesiat, Türgit ja 
Liibanoni, uurides eriti võimalust luua 
humanitaarkoridor, ning eemaldaksid aega 
viitmata takistused läbirääkimistelt 
Euroopa Liidu ühise 
ümberasustamisprogrammi üle.

7. palub, et komisjon ja nõukogu tegeleksid 
kiiresti pagulaskriisiga ning viiksid läbi 
uurimise paadipõgenike õnnetuste kohta, 
esitaksid Euroopa Parlamendile 
üksikasjaliku raporti operatsiooni Frontex 
Hermese kohta, mõistaksid hukka Itaalia 
ametivõimude ja Liibüa rahvusliku 
üleminekunõukogu vahel sõlmitud lepingu, 
uurides võimalust luua humanitaarkoridor, 
ning eemaldaksid aega viitmata takistused 
läbirääkimistelt Euroopa Liidu ühise 
ümberasustamisprogrammi üle.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse ettepanek
Lõige 7

Arvamuse ettepanek Muudatusettepanek

7. palub, et komisjon ja nõukogu tegeleksid 
kiiresti pagulaskriisiga ning viiksid läbi 
uurimise paadipõgenike õnnetuste kohta, 
esitaksid Euroopa Parlamendile 
üksikasjaliku raporti operatsiooni Frontex 
Hermese kohta, mõistaksid hukka Itaalia 
ametivõimude ja Liibüa rahvusliku 
üleminekunõukogu vahel sõlmitud lepingu, 
toetaksid Egiptust, Tuneesiat, Türgit ja 
Liibanoni, uurides eriti võimalust luua 
humanitaarkoridor, ning eemaldaksid aega 
viitmata takistused läbirääkimistelt 
Euroopa Liidu ühise 
ümberasustamisprogrammi üle.

7. palub, et komisjon ja nõukogu tegeleksid 
koostöös Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni Pagulaste Ülemvoliniku 
Ametiga kiiresti pagulaskriisiga ning 
viiksid läbi uurimise paadipõgenike 
õnnetuste kohta, esitaksid Euroopa 
Parlamendile üksikasjaliku raporti 
operatsiooni Frontex Hermese kohta, 
mõistaksid hukka Itaalia ametivõimude ja 
Liibüa rahvusliku üleminekunõukogu vahel 
sõlmitud lepingu, toetaksid Egiptust, 
Tuneesiat ja Liibanoni, uurides eriti 
võimalust luua humanitaarkoridor, ning 
eemaldaksid aega viitmata takistused 
läbirääkimistelt Euroopa Liidu ühise 
ümberasustamisprogrammi üle.

Or. el
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Muudatusettepanek 69
Hélène Flautre
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. palub, et komisjon ja nõukogu tegeleksid 
kiiresti pagulaskriisiga ning viiksid läbi 
uurimise paadipõgenike õnnetuste kohta, 
esitaksid Euroopa Parlamendile 
üksikasjaliku raporti operatsiooni Frontex 
Hermese kohta, mõistaksid hukka Itaalia 
ametivõimude ja Liibüa rahvusliku 
üleminekunõukogu vahel sõlmitud lepingu, 
toetaksid Egiptust, Tuneesiat, Türgit ja 
Liibanoni, uurides eriti võimalust luua 
humanitaarkoridor, ning eemaldaksid aega 
viitmata takistused läbirääkimistelt 
Euroopa Liidu ühise 
ümberasustamisprogrammi üle.

7. palub, et komisjon ja nõukogu tegeleksid 
kiiresti pagulaskriisiga ning viiksid läbi 
uurimise paadipõgenike õnnetuste kohta, 
esitaksid Euroopa Parlamendile 
üksikasjaliku raporti operatsiooni Frontex 
Hermese kohta, mõistaksid hukka Itaalia 
ametivõimude ja Liibüa rahvusliku 
üleminekunõukogu vahel sõlmitud lepingu, 
toetaksid Liibüat, Egiptust, Tuneesiat, 
Türgit ja Liibanoni, uurides eriti võimalust 
luua humanitaarkoridor, ning eemaldaksid
aega viitmata takistused läbirääkimistelt 
Euroopa Liidu ühise 
ümberasustamisprogrammi üle.

Or. fr

Muudatusettepanek 70
Hélène Flautre
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. kutsub liikmesriike üles partnerluses 
ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametiga 
uuesti vastu võtma põgenikke, kes 
Liibüast põgenenud ja keda hoitakse ikka 
veel kinni laagrites Tuneesia ja Egiptuse 
piiril, ja kelle tagasipöördumine Liibüasse 
ohustaks nende elu, arvestades õudusi, 
mida pannakse toime Sahara-taguste 
elanike suhtes, keda peetakse Kadhafi 
käsilasteks;
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Or. fr

Muudatusettepanek 71
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. palub, et komisjon ja nõukogu 
annaksid pagulaste ja ebaseaduslike 
rändajate kannatuste ärahoidmiseks ja 
nendega tegelemiseks naaberriikidele abi, 
kuid jätkaksid ka kiiresti tööd õigusalaste 
andmebaaside või nende rakendamisega, 
näiteks FRONTEXi mandaadi 
läbivaatamine, Schengeni 
hindamismehhanism, tagasivõtulepingud, 
EURODAC ja varjupaigataotlejate 
vastuvõtmise miinimumstandardid;

Or. en

Muudatusettepanek 72
Carmen Romero López

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. palub komisjonil ja nõukogul 
alustada koos parlamendiga põhjalikku 
arutelu välispiiride haldamise üle, mis 
vastaks eelkõige uuele olukorrale 
Vahemere lõunakaldal, ja töötaks välja 
nende riikide humanitaarvajadustele ja 
demokraatlikele ootustele vastava 
lahenduse; selleks on vaja Euroopa 
pädevate ametite, eriti Frontexi ülesanded 
läbi vaadata;

Or. es
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