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Tarkistus 1
Salvatore Iacolino

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää olennaisena, että EU täyttää 
demokratian, ihmisoikeuksien sekä 
liikkuvuutta koskevan oikeuden puolesta 
taistelleiden toiveet tarkistetun 
naapuruuspolitiikkansa avulla;

1. pitää olennaisena, että EU helpottaa
tarkistetun naapuruuspolitiikkansa avulla 
naapurimaidensa demokratiaan 
siirtymistä ja tukee poliittisia, sosiaalisia 
ja taloudellisia uudistuksia, joilla pyritään 
luomaan edistystä ja sosiaalista 
yhdenvertaisuutta ja vahvistamaan niitä, 
niin että voidaan parhaalla tavalla vastata 
naapurimaiden kansalaisten vaatimuksiin 
ja odotuksiin;

Or. it

Tarkistus 2
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää olennaisena, että EU täyttää
demokratian, ihmisoikeuksien sekä 
liikkuvuutta koskevan oikeuden puolesta 
taistelleiden toiveet tarkistetun 
naapuruuspolitiikkansa avulla;

1. pitää olennaisena, että EU 
myötävaikuttaa tarkistetun 
naapuruuspolitiikkansa avulla demokratian 
ja ihmisoikeuksien puolesta taistelleiden ja 
yhä taistelevien kansalaisten toiveiden 
toteutumiseen sekä eteläisissä että 
itäisissä naapurimaissa;

Or. en

Tarkistus 3
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää olennaisena, että EU täyttää 
demokratian, ihmisoikeuksien sekä 
liikkuvuutta koskevan oikeuden puolesta 
taistelleiden toiveet tarkistetun 
naapuruuspolitiikkansa avulla;

1. pitää olennaisena, että EU täyttää 
tarkistetun naapuruuspolitiikkansa avulla 
Euroopan naapuruuspolitiikan 
kohdemaiden kansalaisten ja muiden 
asukkaiden demokraattiset, poliittiset, 
taloudelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset
toiveet, mukaan lukien heidän vapaata 
liikkuvuutta koskevan oikeutensa;

Or. fr

Tarkistus 4
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää olennaisena, että EU täyttää 
demokratian, ihmisoikeuksien sekä 
liikkuvuutta koskevan oikeuden puolesta 
taistelleiden toiveet tarkistetun 
naapuruuspolitiikkansa avulla;

1. pitää olennaisena, että EU täyttää 
demokratian, oikeusvaltion, sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien 
sekä liikkuvuutta koskevan oikeuden 
puolesta taistelleiden odotukset tarkistetun 
naapuruuspolitiikkansa avulla;

Or. el

Tarkistus 5
Mariya Nedelcheva

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää olennaisena, että EU täyttää
demokratian, ihmisoikeuksien sekä 
liikkuvuutta koskevan oikeuden puolesta 
taistelleiden toiveet tarkistetun 

1. pitää olennaisena, että EU tukee 
täysipainoisesti demokratian ja
ihmisoikeuksien puolesta taistelleiden 
toiveita tarkistetun naapuruuspolitiikkansa 
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naapuruuspolitiikkansa avulla; avulla; muistuttaa, että muuttoliike ja 
liikkuvuus ovat tärkeä osa tätä uutta 
naapuruusstrategiaa;

Or. fr

Tarkistus 6
Renate Weber, Cecilia Wikström

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää olennaisena, että EU täyttää 
demokratian, ihmisoikeuksien sekä 
liikkuvuutta koskevan oikeuden puolesta 
taistelleiden toiveet tarkistetun 
naapuruuspolitiikkansa avulla;

1. pitää olennaisena, että EU täyttää 
demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta 
taistelleiden toiveet tarkistetun 
naapuruuspolitiikkansa avulla ei 
pelkästään humanitaarisen avun vaan 
myös poliittisten ja taloudellisten 
uudistusten tukemisen kautta;

Or. en

Tarkistus 7
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää olennaisena, että EU täyttää 
demokratian, ihmisoikeuksien sekä 
liikkuvuutta koskevan oikeuden puolesta 
taistelleiden toiveet tarkistetun 
naapuruuspolitiikkansa avulla;

1. pitää olennaisena, että EU täyttää 
demokratian, ihmisoikeuksien sekä alueen 
taloudellisen läpimurron puolesta 
taistelleiden toiveet tarkistetun 
naapuruuspolitiikkansa avulla;

Or. de

Tarkistus 8
Kinga Göncz
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Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää olennaisena, että EU täyttää
demokratian, ihmisoikeuksien sekä 
liikkuvuutta koskevan oikeuden puolesta 
taistelleiden toiveet tarkistetun 
naapuruuspolitiikkansa avulla;

1. pitää olennaisena, että EU täyttää 
demokratian, ihmisoikeuksien sekä 
liikkuvuutta koskevan oikeuden puolesta 
taistelleiden toiveet tarkistetun 
naapuruuspolitiikkansa avulla ja että se 
tarjoaa enemmän tukea 
demokratiaprosessissa, etenkin 
edistämällä perusoikeuksia, oikeusvaltion 
periaatetta, oikeusjärjestelmän 
riippumattomuutta, vapaita ja 
oikeudenmukaisia vaaleja sekä 
ilmaisunvapautta;

Or. en

Tarkistus 9
Salvatore Iacolino

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toistaa, että demokratia, oikeusvaltion 
periaate, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien sekä naisten oikeuksien 
kunnioittaminen, markkinatalous ja 
kestävä kehitys ovat arvoja, joihin 
Euroopan naapuruuspolitiikka perustuu;

Or. it

Tarkistus 10
Sylvie Guillaume

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että uuden 
naapuruuspolitiikan on 
myötävaikutettava niiden esteiden 
poistamiseen, joita suojelua tarvitsevat 
henkilöt liian usein kohtaavat pyrkiessään 
pääsemään fyysisesti Euroopan unionin 
alueelle, minkä seurauksena heistä tulee 
entistäkin haavoittuvaisempia ja 
mahdollisesti laittoman maahantulon 
järjestäjien verkkojen uhreja;

Or. fr

Tarkistus 11
Sylvie Guillaume

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 
noudatettava palautuskiellon periaatetta 
ja tehtävä kaikkensa mahdollistaakseen 
avoimen, tasapuolisen ja suojelua 
tarjoavan eurooppalaisen 
turvapaikkajärjestelmän luomisen;

Or. fr

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

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että Euroopan 
naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelulla 
EU:lle tarjoutuu mahdollisuus täyttää 
tehokkaasti velvollisuutensa sellaisina kuin 

2. katsoo, että Euroopan 
naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelulla 
EU:lle tarjoutuu mahdollisuus täyttää 
tehokkaasti velvollisuutensa sellaisina kuin 
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ne on vahvistettu Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 2, 3, 6, 8 ja 21 
artiklassa;

ne on vahvistettu Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 2, 3, 6, 8 ja 
21 artiklassa ja muuttaa vastaavasti 
suhteitaan naapuruuspolitiikan 
kohdemaihin kaikilla aloilla, kaupallinen 
ja sosiaalinen ala mukaan lukien, niin 
että tuetaan onnistunutta 
demokratiakehitystä näissä maissa ja 
humaanimpaa ja kansainvälisten 
säännösten mukaista 
maahanmuuttopolitiikkaa EU:n ja näiden 
maiden välillä;

Or. fr

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

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pahoittelee, että Euroopan maat 
antavat kolmansien maiden, erityisesti 
eteläisen Välimeren maiden, hoitaa 
EU:hun suuntautuvan maahanmuuton 
ikään kuin alihankintana;

Or. fr

Tarkistus 14
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että tukeakseen Pohjois-
Afrikan ja Välimeren alueen 
viimeaikaista edistystä demokraattisissa 
uudistuksissa ja kansalaisvapauksissa 
EU:n olisi avattava markkinoitaan 
enemmän alkaen Egyptistä, Tunisiasta ja
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Libyan kansallisesta siirtymävaiheen 
neuvostosta;

Or. en

Tarkistus 15
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. katsoo, että Pohjois-Afrikan ja 
Välimeren alueen vapaustoiveiden 
tukemiseksi konkreettisesti EU:n olisi 
samalla harkittava osallistumista 
vuoropuheluun, jolla näitä maita 
kannustettaisiin vahvistamaan alueellisia 
yhteyksiään, tavoitteena poistaa ihmisten, 
tavaroiden ja palvelujen liikkuvuutta 
koskevat esteet niiden välillä;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. pahoittelee, että Euroopan komission 
ehdottamassa uudessa 
naapuruusstrategiassa on edelleen 
mukana periaate, jonka mukaan 
tehostettu yhteistyö muilla aloilla 
edellyttää sitoutumista laittoman 
maahanmuuton tehokkaaseen torjuntaan, 
muun muassa sellaisten takaisinottoa 
koskevien sopimusten välityksellä, joita 
sovelletaan myös kolmansien maiden 
kansalaisiin;
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Or. fr

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

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. on tämän vuoksi pahoillaan siitä 
erosta, joka on demokratian ja 
ihmisoikeuksien edistämistä 
naapurimaissa koskevien unionin 
aiejulistusten ja sen tavan välillä, kuinka 
ne otetaan huomioon 
maahanmuuttopolitiikan yhteydessä; 
pyytää näin ollen, että unioni toteuttaa 
julistuksensa ihmisoikeuksista ja 
demokratiasta edistämällä ja 
kunnioittamalla maahanmuuttajien 
oikeuksia strategiassa, jota se aikoo 
kehittää naapuruuskumppaniensa kanssa 
ja etenkin eteläisten 
naapuruuskumppanien kanssa;

Or. fr

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

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. on komission kanssa samaa mieltä 
perhesyistä tapahtuvan maahanmuuton 
tilanteesta ja kehottaa komissiota 
laatimaan asiaa koskevan vihreän kirjan 
tämän vuoden loppuun mennessä;

Or. fr
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Tarkistus 19
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
käynnistämään kolmansien maiden 
viranomaisten kanssa jäsennellyn 
vuoropuhelun, jolla pyritään kehittämään 
kaikkia osapuolia hyödyttävä liikkuvuutta 
koskeva toimintatapa ja edetä asteittain 
kohti viisumivapautta, joka ulottuu 
pidemmälle kuin ainoastaan tiettyjä 
kohderyhmiä koskeva viisuminsaannin 
helpottamiseen; katsoo, että on arvioitava
myös voimassa olevia 
liikkuvuuskumppanuuksia ja erityisesti 
kehitysyhteistyöavun, laillisen 
maahanmuuton ja laittoman 
maahanmuuton keskinäistä riippuvuutta, 
kuten maahanmuuttoa koskevassa 
kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa on 
määritelty;

3. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
käynnistämään kolmansien maiden 
viranomaisten kanssa jäsennellyn 
vuoropuhelun, jolla pyritään kehittämään 
kaikkia osapuolia hyödyttävä liikkuvuutta 
koskeva toimintatapa, jolla vahvistettaisiin 
erityisesti Euroopan unionin ja sen 
naapurimaiden rajojen suojelua 
laittomalta maahanmuutolta; pyytää 
neuvostoa ja komissiota tarkastelemaan
myös voimassa olevia 
liikkuvuuskumppanuuksia ja erityisesti 
kehitysyhteistyöavun, tiukemman 
maahanmuuttopolitiikan, laillisen 
maahanmuuton ja laittoman 
maahanmuuton keskinäistä riippuvuutta, 
kuten maahanmuuttoa koskevassa 
kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa on 
määritelty;

Or. de

Tarkistus 20
Mariya Nedelcheva

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
käynnistämään kolmansien maiden 
viranomaisten kanssa jäsennellyn 
vuoropuhelun, jolla pyritään kehittämään 
kaikkia osapuolia hyödyttävä liikkuvuutta 
koskeva toimintatapa ja edetä asteittain
kohti viisumivapautta, joka ulottuu 
pidemmälle kuin ainoastaan tiettyjä 

3. muistuttaa, että aivovuoto on 
kumppanimaille todellinen riski; kehottaa 
neuvostoa ja komissiota käynnistämään 
kolmansien maiden viranomaisten kanssa 
jäsennellyn vuoropuhelun, jolla pyritään 
kehittämään kaikkia osapuolia hyödyttävä 
liikkuvuutta koskeva toimintatapa, 
helpottamaan tiettyjen 
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kohderyhmiä koskeva viisuminsaannin 
helpottamiseen; katsoo, että on arvioitava 
myös voimassa olevia 
liikkuvuuskumppanuuksia ja erityisesti 
kehitysyhteistyöavun, laillisen 
maahanmuuton ja laittoman 
maahanmuuton keskinäistä riippuvuutta, 
kuten maahanmuuttoa koskevassa 
kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa on 
määritelty;

naapuruuspolitiikan kumppanimaiden 
viisumien myöntämiseen liittyviä 
muodollisuuksia ja etenemään kohti 
edistyneimpien kumppanimaiden 
viisumivapautta; katsoo, että on arvioitava 
myös voimassa olevia 
liikkuvuuskumppanuuksia ja erityisesti 
kehitysyhteistyöavun, laillisen 
maahanmuuton ja laittoman 
maahanmuuton keskinäistä riippuvuutta, 
kuten maahanmuuttoa koskevassa 
kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa on 
määritelty;

Or. fr

Tarkistus 21
Renate Weber, Cecilia Wikström

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
käynnistämään kolmansien maiden 
viranomaisten kanssa jäsennellyn 
vuoropuhelun, jolla pyritään kehittämään 
kaikkia osapuolia hyödyttävä liikkuvuutta 
koskeva toimintatapa ja edetä asteittain 
kohti viisumivapautta, joka ulottuu 
pidemmälle kuin ainoastaan tiettyjä 
kohderyhmiä koskeva viisuminsaannin 
helpottamiseen; katsoo, että on arvioitava 
myös voimassa olevia 
liikkuvuuskumppanuuksia ja erityisesti 
kehitysyhteistyöavun, laillisen 
maahanmuuton ja laittoman 
maahanmuuton keskinäistä riippuvuutta, 
kuten maahanmuuttoa koskevassa 
kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa on 
määritelty;

3. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
käynnistämään kolmansien maiden 
viranomaisten kanssa jäsennellyn 
vuoropuhelun, jolla pyritään kehittämään 
kaikkia osapuolia hyödyttävä liikkuvuutta 
koskeva toimintatapa ja edetä asteittain 
kohti viisumivapautta; katsoo, että on 
arvioitava myös voimassa olevia 
liikkuvuuskumppanuuksia ja erityisesti 
kehitysyhteistyöavun, laillisen 
maahanmuuton ja laittoman 
maahanmuuton keskinäistä riippuvuutta, 
kuten maahanmuuttoa koskevassa 
kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa on 
määritelty;

Or. en
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Tarkistus 22
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
käynnistämään kolmansien maiden 
viranomaisten kanssa jäsennellyn 
vuoropuhelun, jolla pyritään kehittämään 
kaikkia osapuolia hyödyttävä liikkuvuutta 
koskeva toimintatapa ja edetä asteittain 
kohti viisumivapautta, joka ulottuu 
pidemmälle kuin ainoastaan tiettyjä 
kohderyhmiä koskeva viisuminsaannin 
helpottamiseen; katsoo, että on arvioitava 
myös voimassa olevia 
liikkuvuuskumppanuuksia ja erityisesti 
kehitysyhteistyöavun, laillisen 
maahanmuuton ja laittoman 
maahanmuuton keskinäistä riippuvuutta, 
kuten maahanmuuttoa koskevassa 
kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa on 
määritelty;

3. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
käynnistämään kolmansien maiden 
viranomaisten kanssa jäsennellyn 
vuoropuhelun, jolla pyritään kehittämään 
kaikkia osapuolia hyödyttävä liikkuvuutta 
koskeva toimintatapa ja edetä asteittain 
kohti viisumivapautta, joka ulottuu 
pidemmälle kuin ainoastaan tiettyjä 
kohderyhmiä koskevan viisuminsaannin 
helpottamiseen; katsoo, että on arvioitava 
myös voimassa olevia 
liikkuvuuskumppanuuksia ja erityisesti 
kehitysyhteistyöavun, laillisen 
maahanmuuton ja laittoman 
maahanmuuton keskinäisen riippuvuuden 
negatiivisia seurauksia, kuten 
maahanmuuttoa koskevassa 
kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa on 
määritelty;

Or. fr

Tarkistus 23
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
käynnistämään kolmansien maiden 
viranomaisten kanssa jäsennellyn 
vuoropuhelun, jolla pyritään kehittämään 
kaikkia osapuolia hyödyttävä liikkuvuutta 
koskeva toimintatapa ja edetä asteittain 
kohti viisumivapautta, joka ulottuu 
pidemmälle kuin ainoastaan tiettyjä 

3. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
käynnistämään kolmansien maiden 
viranomaisten kanssa jäsennellyn 
vuoropuhelun, jolla pyritään kehittämään 
kaikkia osapuolia hyödyttävä liikkuvuutta 
koskeva toimintatapa ja edetä asteittain 
kohti viisumivapautta, joka ulottuu 
pidemmälle kuin ainoastaan tiettyjä 
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kohderyhmiä koskeva viisuminsaannin 
helpottamiseen; katsoo, että on arvioitava 
myös voimassa olevia 
liikkuvuuskumppanuuksia ja erityisesti 
kehitysyhteistyöavun, laillisen 
maahanmuuton ja laittoman 
maahanmuuton keskinäistä riippuvuutta, 
kuten maahanmuuttoa koskevassa 
kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa on 
määritelty;

kohderyhmiä koskevan viisuminsaannin 
helpottamiseen; katsoo, että on arvioitava 
myös voimassa olevia 
liikkuvuuskumppanuuksia ja erityisesti 
kehitysyhteistyöavun, turvallisuuden,
laillisen maahanmuuton ja laittoman 
maahanmuuton keskinäistä riippuvuutta, 
kuten maahanmuuttoa koskevassa 
kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa on 
määritelty;

Or. el

Tarkistus 24
Carmen Romero López

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
käynnistämään kolmansien maiden 
viranomaisten kanssa jäsennellyn 
vuoropuhelun, jolla pyritään kehittämään 
kaikkia osapuolia hyödyttävä liikkuvuutta 
koskeva toimintatapa ja edetä asteittain 
kohti viisumivapautta, joka ulottuu 
pidemmälle kuin ainoastaan tiettyjä 
kohderyhmiä koskeva viisuminsaannin 
helpottamiseen; katsoo, että on arvioitava 
myös voimassa olevia 
liikkuvuuskumppanuuksia ja erityisesti 
kehitysyhteistyöavun, laillisen 
maahanmuuton ja laittoman 
maahanmuuton keskinäistä riippuvuutta, 
kuten maahanmuuttoa koskevassa 
kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa on 
määritelty;

3. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
käynnistämään kolmansien maiden 
viranomaisten kanssa jäsennellyn 
vuoropuhelun, jolla pyritään kehittämään 
kaikkia osapuolia hyödyttävä liikkuvuutta 
koskeva toimintatapa ja edetä asteittain 
kohti viisumivapautta, joka ulottuu 
pidemmälle kuin ainoastaan tiettyjä 
kohderyhmiä koskevan viisuminsaannin 
helpottamiseen; katsoo, että on arvioitava 
myös voimassa olevia 
liikkuvuuskumppanuuksia ja erityisesti 
kehitysyhteistyöavun, laillisen 
maahanmuuton ja laittoman 
maahanmuuton keskinäistä riippuvuutta, 
kuten maahanmuuttoa koskevassa 
kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa on 
määritelty; korostaa tältä osin, että 
kausityötä koskevalla direktiivillä on 
tosiasiallisesti taattava maahanmuuttajille 
heidän oikeutensa ja yhdenvertaiset 
työolot sekä kannustettava naapurimaiden 
työntekijöiden liikkuvuutta ja estettävä 
laiton maahanmuutto;
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Or. es

Tarkistus 25
Hélène Flautre
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
ottamaan täysipainoisesti huomioon 
komission tiedonannossa "EU:n 
takaisinottosopimusten arviointi" esitetyt 
vakavat epäilykset perusoikeuksien 
kunnioittamisesta näiden sopimusten 
täytäntöönpanossa ja keskeyttämään 
neuvottelut;

Or. fr

Tarkistus 26
Dimitrios Droutsas

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
tekemään kolmansien maiden kanssa 
liikkuvuutta koskevia sopimuksia 
vastavuoroisuuden hengessä, etenkin 
sellaisia sopimuksia, jotka koskevat 
laittomien maahanmuuttajien 
palauttamista tai kotouttamista takaisin 
alkuperämaahansa;

Or. en

Tarkistus 27
Ioan Enciu
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Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. tukee komission aloitetta 
(KOM(2011)0292) 
liikkuvuuskumppanuuksien 
täytäntöönpanemiseksi eteläisen 
Välimeren maiden kanssa ja katsoo, että 
aloitteella on mahdollistettava ennen 
kaikkea takaisinottoa ja vapaaehtoista 
paluuta koskevien sopimusten tekeminen, 
yhteistyön parantaminen Frontexin 
kanssa sekä järjestäytyneen rikollisuuden 
ja ihmiskaupan torjunta; pyytää 
komissiota lisäksi tutkimaan 
mahdollisuutta laajentaa tällaiset 
kumppanuudet muihin Euroopan unionin 
kolmansiin naapurimaihin;

Or. ro

Tarkistus 28
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että laittoman maahanmuuton 
ja ihmiskaupan torjunta sekä 
järjestäytyneen rikollisuuden ja 
maahanmuuttajien salakuljetuksen 
vastaiset toimet edellyttävät erityistoimia 
liikkuvuuskumppanuuksien yhteydessä; 
toteaa näin ollen, että koordinoitu 
rajavalvonta, kansainväliset suojelutoimet 
alueella, kuten turvapaikkatoiminta, sekä 
poliisivoimien tehokas yhteistyö liittyvät 
olennaisesti toisiinsa;

Or. fr
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Tarkistus 29
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. painottaa, että 
liikkuvuuskumppanuuksien perustaminen 
tarkistetun naapuruuspolitiikan 
mukaisesti on keino tukea valvotusti 
muuttovirtaa maista, joista perinteisesti 
on tullut laittomia maahanmuuttajia;

Or. el

Tarkistus 30
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
paremmin unionin viisumisäännöstön 
tarjoamia mahdollisuuksia, etenkin siinä 
tarkoituksessa, että helpotetaan 
opiskelijoiden ja tutkijoiden liikkuvuutta;

Or. fr

Tarkistus 31
Dimitrios Droutsas

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. katsoo, että liikkuvuutta koskevissa 
sopimuksissa olisi keskityttävä varsinkin 
opiskelijoiden, korkea-asteen opettajien ja 
tutkijoiden liikkuvuuteen kiinnittäen 
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erityistä huomiota siihen, että vältetään 
kolmansiin maihin suuntautuva 
aivovuoto;

Or. en

Tarkistus 32
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa tarvetta parantaa unionin 
valmiuksia houkutella erikoistunutta 
työvoimaa ja pitää heidät unionissa sekä 
rajoittaa samalla aivovuotoa ja ratkaista 
unionin väestön paheneva 
ikääntymisongelma sekä kaikki muut 
pulmat, joita nämä seikat tuovat 
mukanaan työllisyyssektorille;

Or. el

Tarkistus 33
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. tukee uudistusten täytäntöönpanoa ja 
yhteistyötä oikeuden ja turvallisuuden 
alalla yhdessä kolmansien maiden 
viranomaisten kanssa, erityisesti mitä 
tulee ihmiskaupan, järjestäytyneen 
rikollisuuden, salakuljetuksen ja 
rahanpesun torjuntaan;

Or. el
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Tarkistus 34
Renate Weber

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita ja EU:ta 
ratifioimaan siirtotyöläisiä koskevan YK:n 
yleissopimuksen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 35
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita ja EU:ta 
ratifioimaan siirtotyöläisiä koskevan YK:n 
yleissopimuksen;

Poistetaan.

Or. en

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

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita ja EU:ta 
ratifioimaan siirtotyöläisiä koskevan YK:n 
yleissopimuksen;

4. kehottaa jäsenvaltioita ja EU:ta 
ratifioimaan siirtotyöläisiä ja heidän 
perheenjäseniään koskevan YK:n 
yleissopimuksen, johon eteläisen 
Välimeren maat ovat liittyneet;

Or. fr
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Tarkistus 37
Cecilia Wikström

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita ja EU:ta 
ratifioimaan siirtotyöläisiä koskevan YK:n 
yleissopimuksen;

4. kehottaa jäsenvaltioita ja EU:ta 
ratifioimaan siirtotyöläisiä koskevan YK:n 
yleissopimuksen ja maitse, meritse ja 
ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien 
salakuljetuksen kieltämisestä tehdyn 
pöytäkirjan, joka täydentää 
järjestäytyneen rikollisuuden vastaista 
YK:n yleissopimusta;

Or. en

Tarkistus 38
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita ja EU:ta 
ratifioimaan siirtotyöläisiä koskevan YK:n 
yleissopimuksen;

4. kehottaa jäsenvaltioita ja EU:ta 
ratifioimaan siirtotyöläisiä koskevan YK:n 
yleissopimuksen; painottaa, että 
liikkuvuus ja ihmisten väliset kontaktit 
ovat olennaisen tärkeitä edistettäessä 
keskinäistä ymmärrystä, talouden 
kehittymistä, ajatustenvaihtoa sekä 
vakaiden suhteiden luomista yritysten, 
yliopistojen ja kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen välillä; 

Or. lt

Tarkistus 39
Sylvie Guillaume
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Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että osana pitkän aikavälin 
yhdenmukaista toimintasuunnitelmaa on 
analysoitava muuttovirtojen perussyyt, jos 
halutaan löytää 
tarkoituksenmukaisimmat ratkaisut 
kysymykseen oikeudesta liikkuvuuteen;

Or. fr

Tarkistus 40
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota suosimaan EU:n 
varojen kohdentamista hankkeisiin, joilla 
pyritään suojelemaan maahanmuuttajien 
oikeuksia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 41
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota suosimaan EU:n 
varojen kohdentamista hankkeisiin, joilla 
pyritään suojelemaan maahanmuuttajien 
oikeuksia;

5. kehottaa komissiota suosimaan EU:n 
varojen kohdentamista hankkeisiin, joilla 
pyritään palauttamaan maahanmuuttajat 
alkuperämaihinsa;

Or. de
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Tarkistus 42
Renate Weber, Cecilia Wikström

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota suosimaan EU:n 
varojen kohdentamista hankkeisiin, joilla 
pyritään suojelemaan maahanmuuttajien 
oikeuksia;

5. kehottaa komissiota helpottamaan EU:n 
varojen saatavuutta hankkeisiin, joilla 
pyritään suojelemaan maahanmuuttajien 
oikeuksia; tukee EY:n temaattista 
ohjelmaa, joka koskee siirtolais- ja 
turvapaikkakysymyksiä kolmansien 
maiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten 
(monivuotinen strategia-asiakirja 2011–
2013);

Or. en

Tarkistus 43
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota suosimaan EU:n
varojen kohdentamista hankkeisiin, joilla 
pyritään suojelemaan maahanmuuttajien 
oikeuksia;

5. kehottaa komissiota myöntämään 
riittävästi varoja hankkeisiin, joilla 
pyritään suojelemaan maahanmuuttajien 
oikeuksia ja varmistamaan tyydyttävät 
vastaanotto-olosuhteet ja tietojen 
antaminen ihmisoikeuskysymyksistä;

Or. en

Tarkistus 44
Hélène Flautre
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota suosimaan EU:n 
varojen kohdentamista hankkeisiin, joilla 
pyritään suojelemaan maahanmuuttajien 
oikeuksia;

5. pyytää komissiota toimittamaan 
parlamentille yksityiskohtaisen 
kertomuksen naapurimaille 
kohdistettujen yhteisön varojen käytöstä; 
pyytää komissiota käyttämään 
ensisijaisesti EU:n varoja hankkeisiin, 
joilla pyritään suojelemaan 
maahanmuuttajien oikeuksia;

Or. fr

Tarkistus 45
Dimitrios Droutsas

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota suosimaan EU:n 
varojen kohdentamista hankkeisiin, joilla 
pyritään suojelemaan maahanmuuttajien 
oikeuksia;

5. kehottaa komissiota jatkamaan ja 
lisäämään EU:n varojen kohdentamista 
hankkeisiin, joilla pyritään suojelemaan 
maahanmuuttajien oikeuksia;

Or. en

Tarkistus 46
Mariya Nedelcheva

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota suosimaan EU:n 
varojen kohdentamista hankkeisiin, joilla 
pyritään suojelemaan maahanmuuttajien 
oikeuksia;

5. kehottaa komissiota suosimaan EU:n 
varojen kohdentamista hankkeisiin, joilla 
pyritään ilmoittamaan maahanmuuttajille 
heidän oikeuksistaan;

Or. fr
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Tarkistus 47
Salvatore Iacolino

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota suosimaan EU:n 
varojen kohdentamista hankkeisiin, joilla 
pyritään suojelemaan maahanmuuttajien 
oikeuksia;

5. kehottaa komissiota suosimaan EU:n 
varojen kohdentamista hankkeisiin, joilla 
pyritään toimittamaan asianmukaista 
tietoa maahanmuuttajien oikeuksista ja 
velvollisuuksista;

Or. it

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

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota suosimaan EU:n 
varojen kohdentamista hankkeisiin, joilla 
pyritään suojelemaan maahanmuuttajien 
oikeuksia;

5. kehottaa Euroopan komissiota 
suosimaan EU:n varojen kohdentamista 
hankkeisiin, joilla pyritään suojelemaan 
maahanmuuttajien oikeuksia, ja laajemmin 
– yhdessä yhteisön muiden toimielinten, 
erityisesti rahoitukseen ja investointeihin 
liittyvien elinten (Euroopan 
keskuspankki, Euroopan 
jälleenrakennus- ja kehityspankki jne.) –
hankkeisiin, joilla pyritään edistämään 
Euroopan naapuruuspolitiikan 
kohdemaiden demokratiakehitystä ja 
taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista 
kehitystä;

Or. fr

Tarkistus 49
Antigoni Papadopoulou
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota suosimaan EU:n 
varojen kohdentamista hankkeisiin, joilla 
pyritään suojelemaan maahanmuuttajien 
oikeuksia;

5. kehottaa komissiota suosimaan EU:n 
varojen kohdentamista hankkeisiin, joilla 
pyritään suojelemaan maahanmuuttajien 
oikeuksia ja etenkin naisten oikeutta 
työhön, ja painottaa kaikenlaisen 
syrjinnän torjumisen merkitystä;

Or. el

Tarkistus 50
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota suosimaan EU:n 
varojen kohdentamista hankkeisiin, joilla 
pyritään suojelemaan maahanmuuttajien 
oikeuksia;

5. kehottaa komissiota suosimaan EU:n 
varojen kohdentamista hankkeisiin, joilla 
pyritään suojelemaan maahanmuuttajien 
oikeuksia; kehottaa kumppanimaita 
hyödyntämään paremmin sisäisiä 
resurssejaan, ottamaan 
kansalaisyhteiskunnan ja yritysten 
edustajat mukaan hankkeiden 
täytäntöönpanoon sekä lisäämään näin 
niiden vastuuta positiivisten tulosten 
aikaansaamiseksi; 

Or. lt

Tarkistus 51
Cecilia Wikström

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota suosimaan EU:n 5. kehottaa komissiota suosimaan EU:n 
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varojen kohdentamista hankkeisiin, joilla 
pyritään suojelemaan maahanmuuttajien 
oikeuksia;

varojen kohdentamista hankkeisiin, joilla 
pyritään suojelemaan maahanmuuttajien 
oikeuksia, erityisesti ilman huoltajaa 
maahan saapuvien alaikäisten oikeuksia;

Or. en

Tarkistus 52
Sylvie Guillaume

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pyytää Euroopan komissiota 
"arabimaiden kevään" aikana todettujen 
muuttovirtojen johdosta selventämään ne 
täsmälliset olosuhteet, joiden vallitessa 
jäsenvaltiot, joihin on saapunut 
suhteettoman paljon siirtymään 
joutuneita henkilöitä, voisivat soveltaa 
säännöksiä, joista säädetään 
vähimmäisvaatimuksista tilapäisen 
suojelun antamiseksi siirtymään 
joutuneiden henkilöiden joukottaisen 
maahantulon tilanteissa annetussa 
direktiivissä 2001/55/EY;

Or. fr

Tarkistus 53
Renate Weber, Cecilia Wikström

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tukee voimakkaasti yhteiskuntien 
kumppanuutta koskevaa toimintatapaa ja 
kehottaa sen vuoksi komissiota sekä 
komission varapuheenjohtajaa / Euroopan 
unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa kehittämään 

6. tukee voimakkaasti yhteiskuntien 
kumppanuutta koskevaa toimintatapaa ja 
kehottaa sen vuoksi komissiota sekä 
komission varapuheenjohtajaa / Euroopan 
unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa soveltamaan sitä 
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järjestelmiä, joiden avulla voidaan 
varmistaa sen täytäntöönpano kaikilta 
osin etenkin perustamalla 
valvontajärjestelmä, johon 
kansalaisyhteiskunta osallistuu
tavoitteiden ja arviointiperusteiden 
määrittelemisen sekä kaikkien 
kumppaneiden kanssa tehtävien 
sopimusten täytäntöönpanon ja 
seurannan osalta pitämällä yllä avointa 
vuoropuhelua oikeus- ja sisäasioista 
demokraattisesti valittujen viranomaisten ja 
kansallisten parlamenttien kanssa sekä 
lisäämällä Euroopan parlamentin valvontaa 
kaikkien järjestelmien ja maahanmuuttoa 
koskevien vuoropuhelujen alalla;

täysipainoisesti sekä ottamaan 
kansalaisyhteiskunnan mukaan ja 
kuulemaan sitä pitämällä yllä avointa 
vuoropuhelua oikeus- ja sisäasioista 
demokraattisesti valittujen viranomaisten ja 
kansallisten parlamenttien kanssa sekä 
lisäämällä Euroopan parlamentin valvontaa 
kaikkien järjestelmien ja maahanmuuttoa 
koskevien vuoropuhelujen alalla;

Or. en

Tarkistus 54
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tukee voimakkaasti yhteiskuntien 
kumppanuutta koskevaa toimintatapaa ja 
kehottaa sen vuoksi komissiota sekä 
komission varapuheenjohtajaa / Euroopan 
unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa kehittämään järjestelmiä, 
joiden avulla voidaan varmistaa sen 
täytäntöönpano kaikilta osin etenkin 
perustamalla valvontajärjestelmä, johon
kansalaisyhteiskunta osallistuu
tavoitteiden ja arviointiperusteiden 
määrittelemisen sekä kaikkien 
kumppaneiden kanssa tehtävien 
sopimusten täytäntöönpanon ja 
seurannan osalta pitämällä yllä avointa 
vuoropuhelua oikeus- ja sisäasioista 
demokraattisesti valittujen viranomaisten ja 
kansallisten parlamenttien kanssa sekä 

6. tukee voimakkaasti yhteiskuntien 
kumppanuutta koskevaa toimintatapaa ja 
kehottaa sen vuoksi komissiota sekä 
komission varapuheenjohtajaa / Euroopan 
unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa kehittämään järjestelmiä, 
joiden avulla voidaan varmistaa sen 
täytäntöönpano kaikilta osin etenkin 
ottamalla kansalaisyhteiskunta mukaan 
toimintaan pitämällä yllä avointa 
vuoropuhelua oikeus- ja sisäasioista 
demokraattisesti valittujen viranomaisten ja 
kansallisten parlamenttien kanssa sekä 
lisäämällä Euroopan parlamentin valvontaa 
kaikkien järjestelmien ja maahanmuuttoa 
koskevien vuoropuhelujen alalla;
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lisäämällä Euroopan parlamentin valvontaa 
kaikkien järjestelmien ja maahanmuuttoa 
koskevien vuoropuhelujen alalla;

Or. en

Tarkistus 55
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tukee voimakkaasti yhteiskuntien 
kumppanuutta koskevaa toimintatapaa ja 
kehottaa sen vuoksi komissiota sekä 
komission varapuheenjohtajaa / Euroopan 
unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa kehittämään järjestelmiä, 
joiden avulla voidaan varmistaa sen 
täytäntöönpano kaikilta osin etenkin 
perustamalla valvontajärjestelmä, johon 
kansalaisyhteiskunta osallistuu tavoitteiden 
ja arviointiperusteiden määrittelemisen 
sekä kaikkien kumppaneiden kanssa 
tehtävien sopimusten täytäntöönpanon ja 
seurannan osalta pitämällä yllä avointa 
vuoropuhelua oikeus- ja sisäasioista 
demokraattisesti valittujen viranomaisten ja 
kansallisten parlamenttien kanssa sekä 
lisäämällä Euroopan parlamentin valvontaa 
kaikkien järjestelmien ja maahanmuuttoa 
koskevien vuoropuhelujen alalla;

6. tukee voimakkaasti yhteiskuntien 
kumppanuutta koskevaa toimintatapaa ja 
kehottaa sen vuoksi komissiota sekä 
komission varapuheenjohtajaa / Euroopan 
unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa kehittämään järjestelmiä, 
joiden avulla voidaan varmistaa sen 
täytäntöönpano kaikilta osin etenkin 
perustamalla valvontajärjestelmä, johon 
kansalaisyhteiskunta osallistuu tavoitteiden 
ja arviointiperusteiden määrittelemisen 
sekä kaikkien kumppaneiden kanssa 
tehtävien sopimusten täytäntöönpanon ja 
seurannan osalta pitämällä yllä avointa 
vuoropuhelua oikeus- ja sisäasioista 
demokraattisesti valittujen viranomaisten ja 
kansallisten parlamenttien kanssa sekä 
lisäämällä Euroopan parlamentin valvontaa 
kaikkien järjestelmien ja maahanmuuttoa 
koskevien vuoropuhelujen alalla ja 
hallinnoimalla muuttovirtoja tehokkaasti;

Or. lt

Tarkistus 56
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tukee voimakkaasti yhteiskuntien 
kumppanuutta koskevaa toimintatapaa ja 
kehottaa sen vuoksi komissiota sekä 
komission varapuheenjohtajaa / Euroopan 
unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa kehittämään järjestelmiä, 
joiden avulla voidaan varmistaa sen 
täytäntöönpano kaikilta osin etenkin 
perustamalla valvontajärjestelmä, johon 
kansalaisyhteiskunta osallistuu tavoitteiden 
ja arviointiperusteiden määrittelemisen 
sekä kaikkien kumppaneiden kanssa 
tehtävien sopimusten täytäntöönpanon ja 
seurannan osalta pitämällä yllä avointa 
vuoropuhelua oikeus- ja sisäasioista 
demokraattisesti valittujen viranomaisten ja 
kansallisten parlamenttien kanssa sekä 
lisäämällä Euroopan parlamentin valvontaa 
kaikkien järjestelmien ja maahanmuuttoa 
koskevien vuoropuhelujen alalla;

6. tukee voimakkaasti yhteiskuntien 
kumppanuutta koskevaa toimintatapaa ja 
kehottaa sen vuoksi komissiota sekä 
komission varapuheenjohtajaa / Euroopan 
unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa kehittämään järjestelmiä, 
joiden avulla voidaan varmistaa sen 
täytäntöönpano kaikilta osin etenkin 
perustamalla kuulemisjärjestelmä, johon 
kansalaisyhteiskunta osallistuu tavoitteiden 
ja arviointiperusteiden määrittelemisen 
sekä tarvittaessa kaikkien kumppaneiden 
kanssa tehtävien sopimusten 
täytäntöönpanon ja seurannan osalta 
pitämällä yllä avointa vuoropuhelua 
oikeus- ja sisäasioista demokraattisesti 
valittujen viranomaisten ja kansallisten 
parlamenttien kanssa sekä lisäämällä 
Euroopan parlamentin valvontaa kaikkien 
järjestelmien ja maahanmuuttoa koskevien 
vuoropuhelujen alalla;

Or. en

Tarkistus 57
Hélène Flautre
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tukee voimakkaasti yhteiskuntien 
kumppanuutta koskevaa toimintatapaa ja 
kehottaa sen vuoksi komissiota sekä 
komission varapuheenjohtajaa / Euroopan 
unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa kehittämään järjestelmiä, 
joiden avulla voidaan varmistaa sen 
täytäntöönpano kaikilta osin etenkin 
perustamalla valvontajärjestelmä, johon 
kansalaisyhteiskunta osallistuu tavoitteiden 

6. tukee voimakkaasti yhteiskuntien 
kumppanuutta koskevaa toimintatapaa ja 
kehottaa sen vuoksi komissiota sekä 
komission varapuheenjohtajaa / Euroopan 
unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa kehittämään järjestelmiä, 
joiden avulla voidaan varmistaa sen 
täytäntöönpano kaikilta osin etenkin 
perustamalla valvontajärjestelmä, johon 
kansalaisyhteiskunta osallistuu tavoitteiden 
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ja arviointiperusteiden määrittelemisen 
sekä kaikkien kumppaneiden kanssa 
tehtävien sopimusten täytäntöönpanon ja 
seurannan osalta pitämällä yllä avointa 
vuoropuhelua oikeus- ja sisäasioista 
demokraattisesti valittujen viranomaisten ja 
kansallisten parlamenttien kanssa sekä 
lisäämällä Euroopan parlamentin valvontaa 
kaikkien järjestelmien ja maahanmuuttoa 
koskevien vuoropuhelujen alalla;

ja arviointiperusteiden määrittelemisen 
sekä kaikkien kumppaneiden kanssa 
tehtävien sopimusten täytäntöönpanon ja 
seurannan osalta pitämällä yllä avointa 
vuoropuhelua oikeus- ja sisäasioista 
demokraattisesti valittujen viranomaisten ja 
kansallisten parlamenttien kanssa sekä 
lisäämällä Euroopan parlamentin valvontaa 
kaikkien järjestelmien ja maahanmuuttoa 
koskevien vuoropuhelujen ja sopimusten
alalla;

Or. fr

Tarkistus 58
Hélène Flautre
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. muistuttaa, että viraston 
toimivaltuuksien mukaisesti Euroopan 
parlamentille on ilmoitettava viipymättä 
kaikista Frontexin ja kolmansien maiden 
viranomaisten välillä tehdyistä 
sopimuksista;

Or. fr

Tarkistus 59
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. vaatii komissiota toimimaan 
nopeammin, olemaan joustavampi ja 
vähemmän byrokraattinen sekä olemaan 
luomatta esteitä otettaessa käyttöön 
kolmansille maille annettavan 
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humanitaarisen hätäavun hallinnointiin 
tarvittavat keinot;

Or. el

Tarkistus 60
Salvatore Iacolino

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että tarkistettaessa 
naapuruuspolitiikkaa on helpotettava 
sellaisten sopimusten tekemistä 
naapurimaiden kanssa, joilla pyritään 
sääntelemään muuttovirtoja, torjumaan 
laitonta maahanmuuttoa ja estämään 
kolmansien maiden niiden kansalaisten 
takaisinotto, jotka eivät täytä jäsenmaiden 
alueelle pääsyn, alueella oleskelun tai 
siellä asumisen ehtoja;

Or. it

Tarkistus 61
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
käsittelemään kiireesti pakolaiskriisiä 
tekemällä selvityksen venepakolaisten 
haaksirikoista, toimittamalla Euroopan 
parlamentille yksityiskohtaisen 
kertomuksen Frontexin Hermes-
operaatiosta, tuomitsemalla Italian 
viranomaisten ja Libyan kansallisen 
siirtymävaiheen neuvoston keskenään 
tekemän sopimuksen, antamalla tukea 

Poistetaan.
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Egyptille, Tunisialle, Turkille ja 
Libanonille etenkin selvittämällä 
mahdollisuutta luoda humanitaarinen 
käytävä ja käynnistämällä viipymättä 
uudestaan jäissä olevat neuvottelut EU:n 
yhteisestä uudelleensijoittamisohjelmasta. 

Or. en

Tarkistus 62
Renate Weber

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
käsittelemään kiireesti pakolaiskriisiä 
tekemällä selvityksen venepakolaisten 
haaksirikoista, toimittamalla Euroopan 
parlamentille yksityiskohtaisen 
kertomuksen Frontexin Hermes-
operaatiosta, tuomitsemalla Italian
viranomaisten ja Libyan kansallisen 
siirtymävaiheen neuvoston keskenään 
tekemän sopimuksen, antamalla tukea 
Egyptille, Tunisialle, Turkille ja 
Libanonille etenkin selvittämällä 
mahdollisuutta luoda humanitaarinen 
käytävä ja käynnistämällä viipymättä 
uudestaan jäissä olevat neuvottelut EU:n 
yhteisestä uudelleensijoittamisohjelmasta. 

7. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
aloittamaan kiireesti uudelleen neuvottelut 
EU:n yhteisestä 
uudelleensijoittamisohjelmasta.

Or. en

Tarkistus 63
Salvatore Iacolino

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota ja neuvostoa 7. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
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käsittelemään kiireesti pakolaiskriisiä 
tekemällä selvityksen venepakolaisten 
haaksirikoista, toimittamalla Euroopan 
parlamentille yksityiskohtaisen 
kertomuksen Frontexin Hermes-
operaatiosta, tuomitsemalla Italian 
viranomaisten ja Libyan kansallisen 
siirtymävaiheen neuvoston keskenään 
tekemän sopimuksen, antamalla tukea 
Egyptille, Tunisialle, Turkille ja 
Libanonille etenkin selvittämällä
mahdollisuutta luoda humanitaarinen 
käytävä ja käynnistämällä viipymättä 
uudestaan jäissä olevat neuvottelut EU:n 
yhteisestä uudelleensijoittamisohjelmasta. 

käsittelemään kiireesti pakolaiskriisiä, 
antamaan tukea Egyptille, Tunisialle, 
Turkille ja Libanonille, selvittämään
etenkin mahdollisuutta luoda 
humanitaarinen käytävä ja käynnistämään
viipymättä uudestaan jäissä olevat 
neuvottelut EU:n yhteisestä 
uudelleensijoittamisohjelmasta.

Or. it

Tarkistus 64
Mariya Nedelcheva

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
käsittelemään kiireesti pakolaiskriisiä 
tekemällä selvityksen venepakolaisten 
haaksirikoista, toimittamalla Euroopan 
parlamentille yksityiskohtaisen 
kertomuksen Frontexin Hermes-
operaatiosta, tuomitsemalla Italian 
viranomaisten ja Libyan kansallisen 
siirtymävaiheen neuvoston keskenään 
tekemän sopimuksen, antamalla tukea 
Egyptille, Tunisialle, Turkille ja 
Libanonille etenkin selvittämällä
mahdollisuutta luoda humanitaarinen 
käytävä ja käynnistämällä viipymättä 
uudestaan jäissä olevat neuvottelut EU:n 
yhteisestä uudelleensijoittamisohjelmasta. 

7. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
käsittelemään kiireesti pakolaiskriisiä ja 
tekemään selvityksen venepakolaisten 
haaksirikoista, antamaan tukea Egyptille, 
Tunisialle, Turkille ja Libanonille, 
selvittämään etenkin mahdollisuutta luoda 
humanitaarinen käytävä ja käynnistämään
viipymättä uudestaan jäissä olevat 
neuvottelut EU:n yhteisestä 
uudelleensijoittamisohjelmasta.

Or. fr
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Tarkistus 65
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
käsittelemään kiireesti pakolaiskriisiä 
tekemällä selvityksen venepakolaisten 
haaksirikoista, toimittamalla Euroopan 
parlamentille yksityiskohtaisen 
kertomuksen Frontexin Hermes-
operaatiosta, tuomitsemalla Italian 
viranomaisten ja Libyan kansallisen 
siirtymävaiheen neuvoston keskenään 
tekemän sopimuksen, antamalla tukea 
Egyptille, Tunisialle, Turkille ja 
Libanonille etenkin selvittämällä
mahdollisuutta luoda humanitaarinen 
käytävä ja käynnistämällä viipymättä 
uudestaan jäissä olevat neuvottelut EU:n 
yhteisestä uudelleensijoittamisohjelmasta. 

7. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
käsittelemään kiireesti pakolaiskriisiä ja 
järjestelmällisesti pysäyttämään laittoman 
maahanmuuton, mikä estäisi
venepakolaisten haaksirikot ja tekisi lopun 
barbaarisesta ja hengenvaarallisesta 
ihmiskaupasta vieden siltä perustan, ja 
lisäksi toimittamaan Euroopan 
parlamentille yksityiskohtaisen 
kertomuksen Frontexin Hermes-
operaatiosta, pitämään Italian 
viranomaisten ja Libyan kansallisen 
siirtymävaiheen neuvoston keskenään 
tekemää sopimusta mahdollisena 
lähtökohtana alan muille yhteisön 
aloitteille, antamaan tukea Egyptille, 
Tunisialle, Turkille ja Libanonille 
tehokkaaseen rajavalvontaan ja etenkin 
selvittämään mahdollisuutta luoda 
humanitaarinen käytävä.

Or. de

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

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
käsittelemään kiireesti pakolaiskriisiä 
tekemällä selvityksen venepakolaisten 
haaksirikoista, toimittamalla Euroopan 
parlamentille yksityiskohtaisen 
kertomuksen Frontexin Hermes-
operaatiosta, tuomitsemalla Italian 

7. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
käsittelemään kiireesti pakolaiskriisiä 
tekemällä selvityksen venepakolaisten 
haaksirikoista, niihin liittyvistä 
tapauksista, joissa apua merellä ei ole 
voitu antaa, Naton alusten ongelmista 
haaksirikkoutuneiden maihin saamisessa 
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viranomaisten ja Libyan kansallisen 
siirtymävaiheen neuvoston keskenään 
tekemän sopimuksen, antamalla tukea 
Egyptille, Tunisialle, Turkille ja 
Libanonille etenkin selvittämällä 
mahdollisuutta luoda humanitaarinen 
käytävä ja käynnistämällä viipymättä 
uudestaan jäissä olevat neuvottelut EU:n 
yhteisestä uudelleensijoittamisohjelmasta. 

ja pakolaisten lähes järjestelmällisistä 
palautuksista Tunisiaan, toimimaan 
yhteistyössä Euroopan neuvoston 
ihmisoikeusvaltuutetun ja 
parlamentaarisen yleiskokouksen kanssa, 
toimittamaan Euroopan parlamentille 
yksityiskohtaisen kertomuksen Frontexin 
Hermes-operaatiosta, tuomitsemaan Italian 
viranomaisten ja Libyan kansallisen 
siirtymävaiheen neuvoston keskenään 
tekemän sopimuksen, pyytämään Italian 
hallitukselta Tunisian kanssa tehdyn 
sopimuksen tekstin, antamaan tukea 
asianomaisille maille, erityisesti Egyptille 
ja Tunisialle etenkin selvittämällä 
mahdollisuutta luoda humanitaarinen 
käytävä ja käynnistämällä viipymättä 
uudestaan jäissä olevat neuvottelut EU:n 
yhteisestä uudelleensijoittamisohjelmasta.

Or. fr

Tarkistus 67
Cecilia Wikström

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
käsittelemään kiireesti pakolaiskriisiä 
tekemällä selvityksen venepakolaisten 
haaksirikoista, toimittamalla Euroopan 
parlamentille yksityiskohtaisen 
kertomuksen Frontexin Hermes-
operaatiosta, tuomitsemalla Italian 
viranomaisten ja Libyan kansallisen 
siirtymävaiheen neuvoston keskenään 
tekemän sopimuksen, antamalla tukea 
Egyptille, Tunisialle, Turkille ja 
Libanonille etenkin selvittämällä 
mahdollisuutta luoda humanitaarinen 
käytävä ja käynnistämällä viipymättä 
uudestaan jäissä olevat neuvottelut EU:n 
yhteisestä uudelleensijoittamisohjelmasta. 

7. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
käsittelemään kiireesti pakolaiskriisiä 
tekemällä selvityksen venepakolaisten 
haaksirikoista, toimittamalla Euroopan 
parlamentille yksityiskohtaisen 
kertomuksen Frontexin Hermes-
operaatiosta, tuomitsemalla Italian 
viranomaisten ja Libyan kansallisen 
siirtymävaiheen neuvoston keskenään 
tekemän sopimuksen, selvittämällä 
mahdollisuutta luoda humanitaarinen 
käytävä ja käynnistämällä viipymättä 
uudestaan jäissä olevat neuvottelut EU:n 
yhteisestä uudelleensijoittamisohjelmasta.
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Or. en

Tarkistus 68
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
käsittelemään kiireesti pakolaiskriisiä 
tekemällä selvityksen venepakolaisten 
haaksirikoista, toimittamalla Euroopan 
parlamentille yksityiskohtaisen 
kertomuksen Frontexin Hermes-
operaatiosta, tuomitsemalla Italian 
viranomaisten ja Libyan kansallisen 
siirtymävaiheen neuvoston keskenään 
tekemän sopimuksen, antamalla tukea 
Egyptille, Tunisialle, Turkille ja 
Libanonille etenkin selvittämällä 
mahdollisuutta luoda humanitaarinen 
käytävä ja käynnistämällä viipymättä 
uudestaan jäissä olevat neuvottelut EU:n 
yhteisestä uudelleensijoittamisohjelmasta. 

7. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
käsittelemään kiireesti pakolaiskriisiä 
tekemällä Yhdistyneiden kansakuntien 
pakolaisasiain päävaltuutetun viraston 
kanssa selvityksen venepakolaisten 
haaksirikoista, toimittamalla Euroopan 
parlamentille yksityiskohtaisen 
kertomuksen Frontexin Hermes-
operaatiosta, tuomitsemalla Italian 
viranomaisten ja Libyan kansallisen 
siirtymävaiheen neuvoston keskenään 
tekemän sopimuksen, antamalla tukea 
Egyptille, Tunisialle ja Libanonille etenkin 
selvittämällä mahdollisuutta luoda 
humanitaarinen käytävä ja käynnistämällä 
viipymättä uudestaan jäissä olevat 
neuvottelut EU:n yhteisestä 
uudelleensijoittamisohjelmasta.

Or. el

Tarkistus 69
Hélène Flautre
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
käsittelemään kiireesti pakolaiskriisiä 
tekemällä selvityksen venepakolaisten 
haaksirikoista, toimittamalla Euroopan 
parlamentille yksityiskohtaisen 

7. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
käsittelemään kiireesti pakolaiskriisiä 
tekemällä selvityksen venepakolaisten 
haaksirikoista, toimittamalla Euroopan 
parlamentille yksityiskohtaisen 
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kertomuksen Frontexin Hermes-
operaatiosta, tuomitsemalla Italian 
viranomaisten ja Libyan kansallisen 
siirtymävaiheen neuvoston keskenään 
tekemän sopimuksen, antamalla tukea 
Egyptille, Tunisialle, Turkille ja 
Libanonille etenkin selvittämällä 
mahdollisuutta luoda humanitaarinen 
käytävä ja käynnistämällä viipymättä 
uudestaan jäissä olevat neuvottelut EU:n 
yhteisestä uudelleensijoittamisohjelmasta. 

kertomuksen Frontexin Hermes-
operaatiosta, tuomitsemalla Italian 
viranomaisten ja Libyan kansallisen 
siirtymävaiheen neuvoston keskenään 
tekemän sopimuksen, antamalla tukea 
Libyalle, Egyptille, Tunisialle, Turkille ja 
Libanonille etenkin selvittämällä 
mahdollisuutta luoda humanitaarinen 
käytävä ja käynnistämällä viipymättä 
uudestaan jäissä olevat neuvottelut EU:n 
yhteisestä uudelleensijoittamisohjelmasta.

Or. fr

Tarkistus 70
Hélène Flautre
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa jäsenvaltioita yhdessä 
UNHCR:n kanssa sijoittamaan Libyasta 
paenneet ja Tunisian ja Egyptin rajoilla 
leireillä edelleen olevat pakolaiset 
uudelleen, koska heidän paluunsa 
Libyaan uhkaisi heidän henkeään, ottaen 
huomioon että Saharan eteläpuolisia 
kansoja kohdellaan julmasti, koska 
heidän katsotaan olevan Gaddafia tukevia 
palkkasotureita;

Or. fr

Tarkistus 71
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
antamaan apua naapurimaille 
pakolaisten ja laittomien 
maahanmuuttajien kärsimysten 
estämiseksi ja lievittämiseksi mutta myös 
siksi, että edettäisiin nopeasti sellaisten 
lainsäädäntöasioiden käsittelyssä tai 
täytäntöönpanossa kuin Frontexin 
toimivaltuuksien uudistaminen, 
Schengenin arviointimekanismi, 
takaisinottosopimukset, EURODAC sekä 
turvapaikanhakijoiden vastaanottoa 
koskevat vähimmäisnormit;

Or. en

Tarkistus 72
Carmen Romero López

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. pyytää komissiota ja neuvostoa 
pohtimaan parlamentin kanssa syvällisesti 
ulkorajojen hallintaa, jota on 
mukautettava Välimeren etelärannikon 
uuteen tilanteeseen ja jonka osalta on 
löydettävä jäsennelty ratkaisu, joka 
täyttää asianomaisten maiden 
humanitaariset tarpeet ja demokraattiset 
odotukset; katsoo, että tämä edellyttää 
alan toimivaltaisten virastojen, etenkin 
Frontexin, toiminnan 
uudelleenjärjestelyä;

Or. es


