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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Euroopa Liidu poliitika eesmärk liidu 
välispiiride valdkonnas on tagada 
välispiiride ületamise tõhus valve, muu 
hulgas patrull- ja vaatlustegevuse abil. 
Piiril toimuva patrull- ja vaatlustegevuse 
põhieesmärk on tõkestada ebaseaduslikku 
piiriületamist, võidelda piiriülese 
kuritegevuse vastu ja pidada kinni 
ebaseaduslikult piiri ületanud isikud või 
võtta nende suhtes muid meetmeid. Piiril 
toimuv patrull- ja vaatlustegevus peaks 
olema tõhus vahend, mille abil hoida ära ja 
takistada isikutel piiripunktides toimuvate 
kontrollide vältimist. Selleks ei peaks 
patrull- ja vaatlustegevus piirduma 
ebaseaduslike piiriületuste 
avastamiskatsetega, vaid hõlmama ka 
näiteks selliste laevade kinnipidamist, mida 
kahtlustatakse soovis siseneda liitu ilma 
piirikontrolli läbimata, aga ka eeskirju, 
mida kasutada piiril toimuva patrull- ja 
vaatlustegevuse käigus tekkida võivas 

(1) Euroopa Liidu poliitika eesmärk liidu 
välispiiride valdkonnas on tagada 
välispiiride ületamise tõhus valve, muu 
hulgas patrull- ja vaatlustegevuse abil, 
ning mille prioriteet peaks olema elude 
päästmine ja põhiõiguste kaitse. Piiril 
toimuva patrull- ja vaatlustegevuse 
põhieesmärk on tõkestada ebaseaduslikku 
piiriületamist, võidelda piiriülese 
kuritegevuse vastu ja pidada kinni 
ebaseaduslikult piiri ületanud isikud või 
võtta nende suhtes muid meetmeid. Piiril 
toimuv patrull- ja vaatlustegevus peaks 
olema tõhus vahend, mille abil hoida ära ja 
takistada isikutel piiripunktides toimuvate 
kontrollide vältimist. Selleks ei peaks 
patrull- ja vaatlustegevus piirduma 
ebaseaduslike piiriületuste 
avastamiskatsetega, vaid hõlmama ka 
näiteks selliste laevade kinnipidamist, mida 
kahtlustatakse soovis siseneda liitu ilma 
piirikontrolli läbimata, aga ka eeskirju, 
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otsingu- ja päästeolukorras ja mille abil 
saab sellise operatsiooni edukalt lõpule 
viia. 

mida kasutada piiril toimuva patrull- ja 
vaatlustegevuse käigus tekkida võivas 
otsingu- ja päästeolukorras ja mille abil 
saab sellise operatsiooni edukalt lõpule 
viia.  

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 80 sätestatakse, et piirikontrolli-, 
varjupaiga- ja sisserändepoliitikat 
käsitlevas 2. peatükis sätestatud liidu 
poliitika kavandamisel ja elluviimisel 
juhindutakse solidaarsuse ning vastutuse, 
sealhulgas finantskoormuse liikmesriikide 
vahelise õiglase jagamise põhimõtetest, 
ning kõnealuse peatüki põhjal vastu 
võetud liidu õigusaktides sisalduvad 
vajaduse korral asjakohased meetmed 
nimetatud põhimõtete rakendamiseks. 

Selgitus 

On oluline meelde tuletada Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 80 ja liikmesriikide 
vahelise solidaarsuse põhimõtet. 
 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1b) Liidu koormuse jagamise süsteemi 
puudumine süvendab ka Vahemerega 
piirnevate liikmesriikide ülekoormamise 
probleemi. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril 
tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 
agentuur (edaspidi „agentuur”), mis loodi 
nõukogu 26. oktoobri 2004. aasta 
määrusega (EÜ) nr 2007/200413, vastutab 
välispiiride haldamisel toimuva 
liikmesriikidevahelise operatiivkoostöö, 
sealhulgas patrull- ja vaatlustegevuse 
kooskõlastamise eest. Agentuuril on lisaks 
kohustus abistada liikmesriike siis, kui 
välispiiril on vaja osutada tõhustatud 
tehnilist abi, võttes arvesse seda, et 
mõnikord võib kaasneda 
humanitaarhädaolukord või tuleb tegeleda 
päästetöödega merel. Sellise koostöö 
täiendavaks tugevdamiseks on tarvis 
erieeskirju, millega reguleeritakse 
liikmesriikide laeva- ja lennuüksuste 
patrull- ja vaatlustegevust teiste 
liikmesriikide merepiiril või avamerel 
agentuuri kooskõlastatava 
liikmesriikidevahelise operatiivkoostöö 
raames. 

(2) Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril 
tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 
agentuur (edaspidi „agentuur”), mis loodi 
nõukogu 26. oktoobri 2004. aasta 
määrusega (EÜ) nr 2007/200413, vastutab 
välispiiride haldamisel toimuva 
liikmesriikidevahelise operatiivkoostöö, 
sealhulgas patrull- ja vaatlustegevuse 
kooskõlastamise eest. Agentuuril on lisaks 
kohustus abistada liikmesriike siis, kui 
välispiiril on vaja osutada tõhustatud 
tehnilist abi, võttes arvesse seda, et siia 
alla kuuluvad humanitaarhädaolukord või 
päästetööd merel. Sellise koostöö 
täiendavaks tugevdamiseks on tarvis 
erieeskirju, millega reguleeritakse 
liikmesriikide laeva- ja lennuüksuste 
patrull- ja vaatlustegevust teiste 
liikmesriikide merepiiril või avamerel 
agentuuri kooskõlastatava 
liikmesriikidevahelise operatiivkoostöö 
raames. 

__________________ __________________ 
13 ELT L 349, 25.11.2004, lk 1. 13 ELT L 349, 25.11.2004, lk 1. 

Selgitus 

Otsingu- ja päästeoperatsioonid peaksid olema patrull- ja vaatlustegevuse oluline osa. 
Merepäästetöödele suurema tähelepanu pööramise nõue tuleneb ka ühisest resolutsioonist 
2013/2827(RSP).  
 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2a) Koostöö naabruses asuvate 
kolmandate riikidega on hädavajalik, et 
tõkestada ebaseaduslikku piiriületamist, 
võidelda piiriülese kuritegevuse vastu 
ning korraldada tõhusamalt 
päästeoperatsioone. Kooskõlas määrusega 
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(EÜ) nr 2007/2004 ja tingimusel, et on 
tagatud rändajate põhiõiguste igakülgne 
austamine kolmandates riikides, võib 
agentuur teha kolmandate riikide 
pädevate asutustega koostööd iseäranis 
riskianalüüsi ja koolituse alal ning peaks 
hõlbustama liikmesriikide ja kolmandate 
riikide vahelist operatiivkoostööd. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu […] 
määrusega (EL) nr […/…] loodud Euroopa 
piiride valvamise süsteem (EUROSUR) 
aitaks tõhustada teabevahetust ja 
operatiivkoostööd nii liikmesriikide vahel 
kui ka agentuuriga. Süsteemi abil tagatakse 
liikmesriikide olukorrateadlikkuse ja 
reageerimisvõime märkimisväärne 
suurenemine, seda ka agentuuri toetusel, 
eesmärgiga avastada ja tõkestada 
ebaseaduslikku rännet, võidelda piiriülese 
kuritegevusega ning aidata kaitsta ja päästa 
rändajate elusid liikmesriikide välispiiridel. 
Piiril toimuva patrull- ja vaatlustegevuse 
koordineerimise käigus peaks agentuur 
edastama liikmesriikidele asjaomast teavet 
ja analüüsitulemusi. 

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
oktoobri 2013. aasta määrusega (EL) nr 
1052/2013 loodud Euroopa piiride 
valvamise süsteem (EUROSUR) aitaks 
tõhustada teabevahetust ja 
operatiivkoostööd nii liikmesriikide vahel 
kui ka agentuuriga. Süsteemi abil tagatakse 
liikmesriikide olukorrateadlikkuse ja 
reageerimisvõime märkimisväärne 
suurenemine, seda ka agentuuri toetusel, 
eesmärgiga avastada ja tõkestada 
ebaseaduslikku rännet, võidelda piiriülese 
kuritegevusega, sealhulgas 
inimkaubandusega, ning aidata kaitsta ja 
päästa rändajate elusid liikmesriikide 
välispiiridel. Piiril toimuva patrull- ja 
vaatlustegevuse koordineerimise käigus 
peaks agentuur edastama liikmesriikidele 
asjaomast teavet ja analüüsitulemusi. 
Liikmesriigid ja agentuur peaksid 
EUROSURile tutvustada kogu asjakohast 
teavet, mis on kogutud kõnealuste 
operatsioonide käigus. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Piiril toimuva patrull- ja 
vaatlustegevuse käigus peaksid 
liikmesriigid ja agentuur täitma oma 
kohustusi, mis tulenevad Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse 
konventsioonist, rahvusvahelisest 
konventsioonist inimelude ohutusest merel, 
rahvusvahelisest mereotsingute ja -pääste 
konventsioonist, rahvusvahelise 
organiseeritud kuritegevuse vastu 
võitlemise Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni konventsioonist ja seda 
täiendavast välismaalaste salaja üle maa-, 
õhu- või merepiiri toimetamist tõkestavast 
protokollist, pagulasseisundi 
konventsioonist, Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsioonist, 
kodaniku- ja poliitiliste õiguste 
rahvusvahelisest paktist, Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni konventsioonist 
piinamise ja muu julma, ebainimliku või 
väärikust alandava kohtlemise või 
karistamise vastu ja muudest asjaomastest 
rahvusvahelistest õigusaktidest. 

(4) Piiril toimuva patrull- ja 
vaatlustegevuse käigus peaksid 
liikmesriigid ja agentuur täitma oma 
kohustusi (sealhulgas tagasi- ja 
väljasaatmise lubamatuse põhimõtet), mis 
tulenevad Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguse 
konventsioonist, rahvusvahelisest 
konventsioonist inimelude ohutusest merel, 
rahvusvahelisest mereotsingute ja -pääste 
konventsioonist, rahvusvahelise 
organiseeritud kuritegevuse vastu 
võitlemise Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni konventsioonist ja seda 
täiendavast välismaalaste salaja üle maa-, 
õhu- või merepiiri toimetamist tõkestavast 
protokollist, pagulasseisundi 
konventsioonist, Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsioonist, 
kodaniku- ja poliitiliste õiguste 
rahvusvahelisest paktist, Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni konventsioonist 
piinamise ja muu julma, ebainimliku või 
väärikust alandava kohtlemise või 
karistamise vastu, ÜRO lapse õiguste 
konventsioonist ja muudest asjaomastest 
rahvusvahelistest õigusaktidest. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrusega 
(EÜ) nr 562/2006, millega kehtestatakse 
isikute üle piiri liikumist reguleerivad 
ühenduse eeskirjad (Schengeni 
piirieeskirjad), ja liidu õiguse 
üldpõhimõtetega peaks iga patrull- ja 
vaatlusoperatsiooni käigus võetud meede 
olema proportsionaalne saavutatavate 
eesmärkidega, mittediskrimineeriv ning 
täiel määral kinni pidama põhiõigustest 

(5) Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrusega 
(EÜ) nr 562/2006, millega kehtestatakse 
isikute üle piiri liikumist reguleerivad 
ühenduse eeskirjad (Schengeni 
piirieeskirjad)14, ja liidu õiguse 
üldpõhimõtetega peaks iga patrull- ja 
vaatlusoperatsiooni käigus võetud meede 
olema proportsionaalne saavutatavate 
eesmärkidega, mittediskrimineeriv ning 
täiel määral kinni pidama põhiõigustest, 
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ning pagulaste ja varjupaiga taotlejate 
õigustest, sealhulgas tagasi- ja 
väljasaatmise lubamatuse põhimõttest. 
Liikmesriikide territooriumil, sealhulgas 
piiril või transiiditsoonis esitatud 
varjupaigataotluste puhul on 
liikmesriikidele ja agentuurile siduvad 
varjupaigaalaste õigusaktide sätted ja 
eelkõige nõukogu 1. detsembri 2005. aasta 
direktiiv 2005/85/EÜ liikmesriikides 
pagulasseisundi omistamise ja äravõtmise 
menetluse miinimumnõuete kohta15.  

pagulaste ja varjupaiga taotlejate õigustest 
ning tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse 
põhimõttest. Liikmesriikide territooriumil, 
sealhulgas piiril, territoriaalmeres või 
transiiditsoonis esitatud varjupaigataotluste 
puhul on liikmesriikidele ja agentuurile 
siduvad varjupaigaalaste õigusaktide sätted 
ja eelkõige Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv 2013/32/EL 
rahvusvahelise kaitse seisundi omistamise 
kohta14a. 

_________________ _________________ 
14 ELT L 105, 13.4.2006, lk 1. 14 ELT L 105, 13.4.2006, lk 1. 
 14a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/32/EL 
rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja 
äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta 
(ELT L 180, 29.6.2013, lk 60). 

15 ELT L 326, 13.12.2005, lk 13.  

Selgitus 

Tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet ei rakendata ainult pagulastele ja varjupaiga 
taotlejatele ning neid kahte küsimust tuleks eristada. Samuti on vaja ajakohastada viidet 
direktiivile liikmesriikides pagulasseisundi omistamise ja äravõtmise menetluse 
miinimumnõuete kohta, kuna see võeti vastu komisjoni ettepaneku tõttu. 
 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (5a) Käesolevat määrust tuleks kohaldada 
täielikus vastavuses tagasi- ja 
väljasaatmise lubamatuse põhimõttega, 
mille kohaselt ei tohi kedagi tagasi saata, 
välja saata või välja anda ega sundida 
reisima riiki, kus teda tõsiselt ohustab 
surmanuhtlus, piinamine või muu 
ebainimlik või alandav kohtlemine või 
karistus või kus kõnealuse isiku elu või 
vabadus võiks tema rassi, usutunnistuse, 
kodakondsuse, seksuaalse sättumuse, 
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teatud sotsiaalsesse rühma kuulumise või 
tema poliitiliste veendumuste tõttu ohtu 
sattuda või mille tõttu ohustab teda 
tõsiselt tagasisaatmine, väljasaatmine või 
väljaandmine teise riiki. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5b) Liikmesriigi ja kolmanda riigi 
vaheline võimalik kokkulepe ei saa 
vabastada liikmesriike nende tagasi- ja 
väljasaatmise lubamatuse põhimõttest 
tulenevatest rahvusvahelistest 
kohustustest rahvusvahelise ja liidu 
õiguse raames. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Liikmesriigi ja kolmanda riigi vaheline 
võimalik kokkulepe ei vabasta liikmesriiki 
nimetatud kohustustest, kui nad on 
teadlikud või peaksid olema teadlikud, et 
kolmanda riigi varjupaigamenetluses ja 
varjupaigataotlejate vastuvõtutingimustes 
esinevad süsteemsed puudused annavad 
piisavalt alust arvata, et 
varjupaigataotlejal tekib reaalne oht 
saada koheldud ebainimlikult või 
alandavalt või kui nad on teadlikud või 
peaksid olema teadlikud, et asjaomane 
kolmas riik tegutseb tagasi- ja 
väljasaatmise lubamatuse põhimõtte 
vastaselt. 

(6) Liikmesriigi ja kolmanda riigi vaheline 
võimalik kokkulepe ei vabasta liikmesriiki 
nende rahvusvahelisest ja ELi õigusest 
tulenevatest kohustustest, eelkõige tagasi- 
ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtte 
järgimisest, kui nad on teadlikud või 
peaksid olema teadlikud, et kolmanda riigi 
varjupaigamenetluses ja 
varjupaigataotlejate vastuvõtutingimustes 
esinevad puudused ei võimalda 
individuaalset, õiglast ja tõhusat 
menetlust või kui nad on teadlikud või 
peaksid olema teadlikud, et asjaomane 
kolmas riik tegutseb tagasi- ja 
väljasaatmise lubamatuse põhimõtte 
vastaselt. Liikmesriikide või agentuuri 
üksused peaksid lähtuma liidu ja 
rahvusvahelise õiguse sätetest ka juhul, 
kui operatsioonid toimuvad kolmandate 
riikide territoriaalmeres ja nendes riikides 
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oleksid sätestatud teistsugused normid. 

Selgitus 

Tuleb vältida kaitset vajavate isikute väljasaatmist riikidesse, kus puuduvad sobivad menetlused 
rahvusvahelise kaitse taotlemiseks. 
 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6a) Tuginedes ELi toimimise lepingu 
artiklile 80, ei tohiks Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EL) nr 604/201314b 
kohaldamine takistada liikmesriikidel 
vabatahtlikkuse alusel rändajate ja 
varjupaigataotlejate ümberpaigutamise 
süsteemi kohaldamist. 

 _________________ 

 14b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 
604/2013, millega kehtestatakse 
kriteeriumid ja mehhanismid selle 
liikmesriigi määramiseks, kes vastutab 
mõnes liikmesriigis kolmanda riigi 
kodaniku või kodakondsuseta isiku 
esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse 
läbivaatamise eest (ELT L 180, 29.6.2013, 
lk 31). 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Patrull- ja vaatlustegevusel merel võib 
osutuda vajalikuks osutada abi 
merehädalistele. Kooskõlas rahvusvahelise 
õigusega peab iga riik nõudma, et tema 
lipu all sõitva laeva kapten osutab abi igale 
merehädalisele ja suundub võimalikult 
kiiresti merehädalist päästma, seadmata 

(7) Patrull- ja vaatlustegevusel merel võib 
osutuda vajalikuks osutada abi 
merehädalistele. Kooskõlas rahvusvahelise 
õigusega peab iga riik nõudma, et tema 
lipu all sõitva laeva kapten osutab 
aktiivselt ja viivitamata abi igale 
merehädalisele ja suundub võimalikult 
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seejuures ohtu laeva, meeskonda või 
reisijaid. Sellist abi tuleks osutada 
hoolimata abi vajavate isikute 
kodakondsusest või staatusest või 
olukorrast, milles nad viibivad. 

kiiresti merehädalist päästma, seadmata 
seejuures ohtu meeskonda või reisijaid. 
Sellist abi tuleks osutada hoolimata abi 
vajavate isikute kodakondsusest või 
staatusest või olukorrast, milles nad 
viibivad. Seega ei tohiks võtta mingeid 
meetmeid, sealhulgas 
kriminaalmenetlused ja karistused, mis 
takistaksid laeva kaptenit merehädalistele 
abi osutamast. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8a) Selged eeskirjad peaksid tagama, et 
kui merehädalised leitakse, tehakse kerge 
vaevaga ja kiiresti kindlaks vastutav 
päästekoordinatsioonikeskus. Kahtluse 
korral, näiteks kui laev ujub eri otsingu- 
ja päästepiirkondade vahel, peaks 
rahvusvaheline koordineerimiskeskus 
nimetama vastutava 
päästekoordinatsioonikeskuse. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8b) Kinnipeetud või päästetud isikute 
maaletoimetamisel liikmesriigis, liidus ja 
teistes ELi liikmesriikides tuleks täielikult 
järgida solidaarsuse ja vastutuse õiglase 
jagamise põhimõtet kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 80. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Agentuuri kooskõlastatavat patrull- ja 
vaatlustegevust korraldatakse vastavalt 
operatsiooniplaanile kooskõlas määrusega 
(EÜ) nr 2007/2004. Mereoperatsioonide 
puhul peaks operatsiooniplaan sisaldama 
spetsiifilist teavet ühisoperatsiooni või 
katseprojekti toimumise geograafilises alas 
kohaldatava jurisdiktsiooni ja õigusaktide 
kohta, sealhulgas viiteid rahvusvahelistele 
ja liidu õigusnormidele, mis käsitlevad 
pealtkuulamist, merepäästet ja 
maaletoimetamist. Määrusega 
reguleeritakse omakorda pealtkuulamise, 
merepääste ja maaletoimetamise küsimusi 
agentuuri kooskõlastatava merepiiri 
patrull- ja vaatlustegevuse kontekstis. 

(9) Agentuuri kooskõlastatavat patrull- ja 
vaatlustegevust korraldatakse vastavalt 
operatsiooniplaanile kooskõlas määrusega 
(EÜ) nr 2007/2004. Mereoperatsioonide 
puhul peaks operatsiooniplaan sisaldama 
spetsiifilist teavet ühisoperatsiooni, 
katseprojekti või 
kiirreageerimisoperatsiooni toimumise 
geograafilises alas kohaldatava 
jurisdiktsiooni ja õigusaktide kohta, 
sealhulgas viiteid rahvusvahelistele ja liidu 
õigusnormidele, mis käsitlevad 
pealtkuulamist, merepäästet ja 
maaletoimetamist. See peaks hõlmama ka 
eeskirju ja menetlusi, mis tagavad, et 
rahvusvahelist kaitset vajavad isikud, 
sealhulgas potentsiaalsed 
inimkaubanduse ohvrid, saatjata 
alaealised ja muud haavatavad isikud 
identifitseeritakse operatsiooni käigus, 
ning et neile isikutele antakse asjakohast 
abi ja tagatakse muu hulgas juurdepääs 
rahvusvahelisele kaitsele. Määrusega 
reguleeritakse omakorda kooskõlas 
rahvusvahelise õiguse ja põhiõigustega 
pealtkuulamise, merepääste ja 
maaletoimetamise küsimusi agentuuri 
kooskõlastatava merepiiri patrull- ja 
vaatlustegevuse kontekstis. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Käesolevas määruses peetakse kinni 
põhiõigustest ja järgitakse eelkõige 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga 
tunnustatud põhimõtteid – õigust elule, 
inimväärikuse austamist, piinamise ning 

(11) Käesolevas määruses peetakse kinni 
põhiõigustest ja järgitakse Euroopa Liidu 
lepingu artiklitega 2 ja 6 ning Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartaga tunnustatud 
põhimõtteid, eelkõige inimväärikuse 
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ebainimliku või alandava kohtlemise ja 
karistamise keeldu, õigust vabadusele ja 
turvalisusele, tagasi- ja väljasaatmise 
lubamatuse põhimõtet, 
diskrimineerimiskeeldu, õigust tõhusale 
õiguskaitsevahendile, varjupaigaõigust ja 
lapse õigusi.  

austamist, õigust elule, piinamise ning 
ebainimliku või alandava kohtlemise ja 
karistamise keeldu, inimkaubitsemise 
keeldu, õigust vabadusele ja turvalisusele, 
õigust isikuandmete kaitsele, 
varjupaigaõigust ja õigust kaitsele 
väljasaatmise korral, tagasi- ja 
väljasaatmise lubamatuse põhimõtet, 
diskrimineerimiskeeldu, õigust tõhusale 
õiguskaitsevahendile ja lapse õigusi. 
Liikmesriigid ja agentuur peaksid 
käesolevat määrust kohaldama kooskõlas 
nimetatud õiguste ja põhimõtetega. 
Käesolevas määruses järgitakse ka 
inimõigusi ja põhivabadusi, nagu need on 
ette nähtud Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooniga. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12a) Käesolev määrus ei välista 
võimalust määrata kindlaks merel 
toimuvate ühisoperatsioonide üksikasju 
spetsiaalsetes tegevuskavades, võttes 
arvesse konkreetseid nõudmisi ja 
liikmesriikide sekkumise konteksti 
eriomadusi. 

Selgitus 

Käesoleva määrusega luuakse aluseks olev õigusraamistik, mis peaks võimaldama 
liikmesriikidel määrata operatsioonide üksikasjad tegevuskavades piisava paindlikkusega 
kindlaks. 
 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – punkt 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. „osalev liikmesriik” – liikmesriik, kes 
osaleb mereoperatsioonis vahendite või 

4. „osalev liikmesriik” – liikmesriik, kes 
osaleb mereoperatsioonis tehniliste 
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isikkoosseisuga, kuid kes ei ole 
vastuvõttev liikmesriik; 

seadmete või piirivalvurite ja muude 
töötajatega, kuid kes ei ole vastuvõttev 
liikmesriik; 
 

Selgitus 

Kasutatav sõnavara tuleb viia kooskõlla Frontexi määruse sõnavaraga. Tuleks tagada, et 
rahvusvahelisest pagulas- ja humanitaarõigusest tulenevate kohustuste rakendamine on 
operatsiooniplaani osa. 
 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – punkt 7 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 7a. „operatsiooniplaan” – plaan, mis on 
koostatud määruse (EÜ) nr 2007/2004 
artikli 3a või artikli 8e kohaselt; 

Selgitus 

Kuna artiklis 10 kasutatakse terminit „operatsiooniplaan”, siis tuleks selgitada, millele see 
viitab. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – punkt 11 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

11. „turvaline paik” – koht, kus loetakse 
päästeoperatsioon lõpetatuks ja kus on 
tagatud ellujäänute turvalisus, sealhulgas 
nende põhiõiguste kaitse, kus on võimalik 
rahuldada nende põhivajadusi ja kus on 
võimalik korraldada nende transport 
järgmisse või lõplikku sihtkohta; 

11. „turvaline paik” – koht, kus loetakse 
päästeoperatsioon lõpetatuks ja kus on 
tagatud ellujäänute turvalisus ning nende 
põhiõiguste kaitse, kus on võimalik 
rahuldada nende põhivajadusi ja kus on 
võimalik korraldada nende transport 
järgmisse või lõplikku sihtkohta kooskõlas 
tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse 
põhimõttega; 

Selgitus 

Termin „turvaline paik” on vaja selgelt määratleda, kuna see on rahvusvahelisest õigusest 
tuleneva otsimis- ja päästmiskohustuse üks keskseid teemasid. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Mereoperatsiooni korraldamiseks tuleb 
meetmeid võtta nii, et nendega ei seata 
ohtu kinnipeetud või päästetud isikuid ega 
osalevaid üksusi. 

Mereoperatsiooni korraldamiseks tuleb 
meetmeid võtta nii, et nendega tagatakse 
igal juhul kinnipeetud või päästetud 
isikute ja osalevate üksuste ohutus. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ühtegi isikut ei toimetata maale ega anta 
muul viisil üle selle riigi asutustele, kus 
esineb tõsine oht, et kõnealuse isiku suhtes 
rakendatakse surmanuhtlust, piinamist või 
muud ebainimlikku või inimväärikust 
alandavat kohtlemist või karistamist või 
kui esineb tõsine oht, et ta saadetakse välja 
teise riiki või antakse välja teisele riigile, 
rikkudes tagasi- ja väljasaatmise 
lubamatuse põhimõtet. 

1. Ühtegi isikut ei toimetata maale, ei viida 
sinna ega anta muul viisil üle selle riigi 
asutustele ega sunnita sisenema sellesse 
riiki, kus esineb tõsine oht, et kõnealuse 
isiku suhtes rakendatakse surmanuhtlust, 
piinamist või muud ebainimlikku või 
inimväärikust alandavat kohtlemist või 
karistamist või pannakse toime tema 
inimõiguste muu tõsine rikkumine, või 
kus ta elu või vabadus satuks ohtu tema 
rassi, usu, rahvuse, seksuaalse sättumuse, 
teatud sotsiaalsesse rühma kuulumise või 
tema poliitiliste veendumuste tõttu, või kui 
esineb tõsine oht, et ta saadetakse välja 
teise riiki või antakse välja teisele riigile, 
rikkudes tagasi- ja väljasaatmise 
lubamatuse põhimõtet. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Enne kolmandas riigis 
maaletoimetamise otsuse tegemist võtavad 
osalevad üksused arvesse kolmandas 
riigis valitsevat üldist olukorda ning 

2. Enne mereoperatsiooni toimumist ja 
selle ajal uurivad vastuvõttev liikmesriik 
ja osalevad liikmesriigid naabruses 
asuvate kolmandate riikide üldist olukorda 
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kinnipeetud või päästetud isikuid ei 
toimetata kõnealusesse kolmandasse riiki, 
kui vastuvõttev liikmesriik või osalevad 
liikmesriigid on teadlikud või peaksid 
olema teadlikud sellest, et asjaomane 
kolmas riik kohtleb isikuid lõikes 1 
kirjeldatud viisil. 

ning rännet ja varjupaiga andmist 
käsitlevate kahepoolsete kokkulepete ja 
projektide olemasolu, mida viiakse läbi 
kooskõlas liidu õigusega ja kasutades 
liidu vahendeid. Kinnipeetud või päästetud 
isikuid ei toimetata, ei suunata edasi ega 
anta muul viisil üle kolmanda riigi 
asutustele ega sunnita sisenema 
kolmandasse riiki, kui vastuvõttev 
liikmesriik või osalevad liikmesriigid või 
agentuur on teadlikud või peaksid olema 
teadlikud sellest, et asjaomane kolmas riik 
kohtleb isikuid lõikes 1 kirjeldatud viisil. 
Nimetatud liikmesriigid annavad 
kõnealuse teabe osalevatele üksustele. 
Nad kasutavad selleks eri allikatest 
pärinevat teavet, sealhulgas teistelt 
liikmesriikidelt, Euroopa välisteenistuselt, 
Euroopa Varjupaigaküsimuste 
Tugiametilt, agentuurilt, ÜRO pagulaste 
ülemvolinikult või muudelt asjaomastelt 
rahvusvahelistelt ja valitsusvälistelt 
organisatsioonidelt saadud teavet. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Maaletoimetamisel kolmandas riigis 
identifitseerivad osalevad üksused 
kinnipeetud või päästetud isikud ning 
hindavad võimalikult ulatuslikult nende 
isiklikku olukorda enne maaletoimetamist. 
Nad teatavad kinnipeetud või päästetud 
isikutele maaletoimetamise koha sobival 
viisil ning annavad neile võimaluse esitada 
põhjused selle kohta, miks nad leiavad, et 
maaletoimetamine antud kohas oleks 
tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse 
rikkumine. 

3. Kui kaalutakse maaletoimetamist 
kolmandas riigis või artikli 6 lõike 1 a 
punktis b ja artikli 7 lõike 1 a punktis b 
sätestatud juhtudel, identifitseerivad 
osalevad üksused kinnipeetud või 
päästetud isikud ning hindavad enne otsuse 
tegemist nende isiklikku olukorda, 
sealhulgas nende tervislikku seisundit ja 
muid tingimusi, mis võivad nad muuta 
haavatavaks või tingida rahvusvahelise 
kaitse vajaduse. Nad teatavad kinnipeetud 
või päästetud isikutele viimastele 
arusaadavas keeles või keeles, millest nad 
on kõigi eelduste kohaselt võimelised aru 
saama, maaletoimetamise koha ning 
annavad neile võimaluse esitada põhjused 
selle kohta, miks nad leiavad, et 
maaletoimetamine antud kohas oleks 
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tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse 
rikkumine. Operatsiooniplaanis 
sätestatakse muud üksikasjad. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Osalevad üksused võtavad kogu 
operatsiooni käigus arvesse laste, 
inimkaubanduse ohvrite, kiiret arstiabi 
vajavate isikute, rahvusvahelist kaitset 
vajavate isikute ja teiste eriti haavatavas 
olukorras olevate isikute erivajadusi. 

4. Osalevad üksused võtavad kogu 
mereoperatsiooni käigus arvesse laste, 
inimkaubanduse ohvrite, kiiret arstiabi 
vajavate isikute, puudega inimeste, 
rahvusvahelist kaitset vajavate isikute ja 
teiste eriti haavatavas olukorras olevate 
isikute erivajadusi. Seega peaks osalevatel 
üksustel olema võimalus kaasata arste, 
tõlke ja muid asjaomaseid eksperte. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4a. Kui on alust arvata, et merel 
kinnipeetud või merelt päästetud isikute 
maaletoimetamisega kavandatud kohas 
rikutakse tagasi- ja väljasaatmise 
lubamatuse põhimõtet, ei tohi osalevad 
üksused jagada isikuga seotud isiklikku 
teavet päritoluriigi asutuste ega teiste 
kolmandate riikide asutustega. 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on viia määrus kooskõlla Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni, 
rahvusvahelise laevanduskoja (International Chamber of Shipping) ja ÜRO Pagulaste 
Ülemvoliniku Ameti ühiste suunistega merepääste kohta. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 4 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4b. Osalevad üksused peavad kohtlema 
kõiki pardal viibivaid isikuid 
inimväärikust austavalt. 

Selgitus 

Muudatusettepanek viib määruse kooskõlla ÜRO välismaalaste ebaseaduslikku üle riigipiiri 
toimetamist tõkestava protokolli artikliga 9. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Mereoperatsioonis osalevad 
piirivalvurid läbivad põhiõiguste, 
pagulasõiguse ning otsingu- ja 
päästetegevuse rahvusvahelise õiguskorra 
asjaomaste sätete alase koolituse. 

5. Kõik piirivalvurid ja liikmesriikide 
muud ametnikud peavad enne 
mereoperatsioonis osalemist saama 
koolituse liidu ja rahvusvahelise õiguse 
asjaomases valdkonnas, kus käsitletakse 
muu hulgas põhiõigusi, lapse õigusi ja 
juurdepääsu rahvusvahelisele kaitsele 
ning suuniseid kaitset otsivate isikute 
identifitseerimise ja nende taassuunamise 
kohta asjaomastesse asutustesse, ning 
päästetegevuse rahvusvahelise õiguskorra 
asjaomaste sätete alal. Iga osalev üksus 
kaasab vähemalt ühe meditsiinilise 
väljaõppe saanud isiku.  
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui osalevad üksused avastavad laeva, 
mida kahtlustatakse ebaseaduslikus 
piiriületamises või mis kavatseb selliselt 
toimida, lähenevad nad laevale selle 
tuvastamiseks ja selle riikkondsuse 
kindlakstegemiseks ning kuni edasiste 
meetmete võtmiseni jälgivad laeva sobivast 

1. Kui osalevad üksused avastavad laeva, 
mida kahtlustatakse ebaseaduslikus 
piiriületamises või mis kavatseb selliselt 
toimida, lähenevad nad laevale selle 
tuvastamiseks ja selle riikkondsuse 
kindlakstegemiseks ning kuni edasiste 
meetmete võtmiseni jälgivad laeva sobivast 
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kaugusest. Osalevad üksused edastavad 
laeva andmed kohe rahvusvahelisele 
kooskõlastuskeskusele. 

kaugusest, rakendades sealjuures kõiki 
vajalikke ettevaatusabinõusid. Osalevad 
üksused edastavad laeva andmed, 
sealhulgas andmed isikute olukorra 
kohta, nimelt andmed selle kohta, kas 
nende elu või tervis on vahetult ohus, 
kohe rahvusvahelisele 
koordinatsioonikeskusele. Viimane 
edastab teabe vastuvõtva liikmesriigi 
riiklikule koordinatsioonikeskusele. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui laev on sisenemas või juba 
sisenenud operatsioonis mitteosaleva 
liikmesriigi territoriaalvetesse või 
külgvööndisse, edastatavad osalevad 
üksused laeva andmed rahvusvahelisele 
kooskõlastuskeskusele, kes teavitab 
omakorda asjaomase liikmesriigi riiklikku 
kooskõlastuskeskust. 

2. Kui laev on sisenemas või juba 
sisenenud operatsioonis mitteosaleva 
liikmesriigi territoriaalvetesse või 
ametlikult välja kuulutatud 
külgvööndisse, edastatavad osalevad 
üksused laeva andmed rahvusvahelisele 
koordinatsioonikeskusele, kes teavitab 
omakorda asjaomase liikmesriigi riiklikku 
koordinatsioonikeskust. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Osalevad üksused edastavad muudes 
väljaspool mereoperatsiooni toimuvates 
ebaseaduslikes tegevustes kahtlustatava 
laeva andmed rahvusvahelisele 
kooskõlastuskeskusele, kes teavitab 
omakorda asjaomase liikmesriigi või 
asjaomaste liikmesriikide riiklikku 
kooskõlastuskeskust. 

3. Osalevad üksused edastavad muudes 
väljaspool mereoperatsiooni toimuvates 
ebaseaduslikes tegevustes kahtlustatava 
laeva andmed rahvusvahelisele 
koordinatsioonikeskusele, kes teavitab 
omakorda asjaomase liikmesriigi või 
asjaomaste liikmesriikide riiklikku 
koordinatsioonikeskust. Vajaduse korral 
ja käesolevas määruses sätestatud 
eesmärkide täitmiseks võtavad asjaomaste 
liikmesriikide asutused ja agentuur 
tarvitusele EUROSURi raamistiku. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Osalevad üksused võtavad vastuvõtva 
liikmesriigi või osaleva liikmesriigi 
territoriaalmeres vähemalt ühe järgmistest 
meetmetest, kui on piisav alus kahtlustada, 
et laeval on isikud, kes kavatsevad vältida 
kontrollimist piiripunktides, või et sellega 
toimetatakse rändajaid ebaseaduslikult üle 
piiri: 

1. Osalevad üksused võtavad vastuvõtva 
liikmesriigi või osaleva liikmesriigi 
territoriaalmeres selle liikmesriigi loal, 
kellele territoriaalmeri kuulub, vähemalt 
ühe järgmistest meetmetest, kui on piisav 
alus kahtlustada, et laeval on isikud, kes 
kavatsevad vältida kontrollimist 
piiripunktides, või et sellega toimetatakse 
rändajaid ebaseaduslikult üle piiri: 

a) laeva kuuluvust, selle registreerimist 
ning reisi üksikasju tõendava teabe ja 
dokumentide ning pardal viibivate isikute 
identiteeti ja kodakondsust tõendava ja 
muid isikuandmeid hõlmava teabe ja 
dokumentide nõudmine; 

a) laeva kuuluvust, selle registreerimist 
ning reisi üksikasju tõendava teabe ja 
dokumentide ning pardal viibivate isikute 
identiteeti ja kodakondsust tõendava ja 
muid isikuandmeid (sealhulgas nende 
tervisliku seisundi kohta) hõlmava teabe ja 
dokumentide nõudmine, et hinnata, kas 
pardal on meditsiiniliste erivajadustega 
isikuid; 

b) laeva peatamine, selle pardale minemine 
ning laeva, selle lasti ja pardal viibivate 
isikute läbiotsimine ning pardal viibivate 
isikute küsitlemine; 

b) laeva peatamine, selle pardale minemine 
ning laeva, selle lasti ja pardal viibivate 
isikute läbiotsimine ning pardal viibivate 
isikute küsitlemine; 

c) pardal viibivate isikute teavitamine 
sellest, et neid võidakse keelata piiri 
ületada ning et sõidukit juhtivatele 
isikutele võidakse reisi jätkamise eest ette 
näha karistused; 

c) pardal viibivate isikute teavitamine 
sellest, miks neid võidakse keelata piiri 
ületada ning et laeva juhtivatele isikutele 
võidakse reisi jätkamise eest ette näha 
karistused; 

 1a. Kui kahtlused, et laeval on isikud, kes 
kavatsevad vältida kontrollimist 
piiripunktides, või et laevaga toimetatakse 
rändajaid ebaseaduslikult üle piiri, 
osutuvad tõeks, võib vastuvõttev 
liikmesriik või osalev liikmesriik, kellele 
territoriaalmeri kuulub, võtta vähemalt 
ühe järgmistest meetmetest:  

d) laeva arestimine ja pardal viibivate 
isikute kinnipidamine; 

a) laeva arestimine ja pardal viibivate 
isikute kinnipidamine; 

e) laeva kursi muutmise nõudmine, nii et 
laev eemalduks territoriaalmeres või 

b) laeva kursi muutmise nõudmine, nii et 
laev eemalduks territoriaalmeres või 
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külgvööndis asuvast sihtkohast või 
suunduks mõnda muusse sihtkohta, mis ei 
asu territoriaalmeres või külgvööndis, ning 
laeva eskortimine või selle läheduses 
viibimine seni, kuni laev on sellisele 
kursile jõudnud; 

külgvööndis asuvast sihtkohast või 
suunduks mõnda muusse sihtkohta, mis ei 
asu territoriaalmeres või külgvööndis, ning 
laeva eskortimine või selle läheduses 
viibimine seni, kuni see on sellisele kursile 
jõudnud; 

f) laeva või selle pardal viibivate isikute 
toimetamine vastuvõtvasse liikmesriiki või 
mõnda teise operatsioonis osalevasse 
liikmesriiki või rannikuäärsesse 
liikmesriiki. 

c) laeva või selle pardal viibivate isikute 
toimetamine vastuvõtvasse liikmesriiki või 
mõnda teise operatsioonis osalevasse 
liikmesriiki või rannikuäärsesse 
liikmesriiki operatsiooniplaani kohaselt. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1b. Lõike 1a punktis b kirjeldatud 
meetmeid võib võtta vaid juhul, kui osalev 
üksus  

 i) on kindlaks teinud, et laeva ei sunnita 
sisenema kolmandasse riiki, rikkudes 
artikli 4 lõiget 1, ning 

 ii) on vajaduse korral võtnud artikli 4 
lõigetes 3 ja 4 sätestatud meetmeid. 

 Kohaldatakse direktiivi 2013/32/EL 
artiklit 6. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui on piisavalt põhjust kahtlustada, et 
riikkondsuseta laev või laev, mida 
võidakse käsitada riikkondsuseta laevana, 
veab isikuid, kes kavatsevad vältida 
kontrollimist piiripunktides, või tegeleb 
rändajate ebaseadusliku toimetamisega üle 
piiri, siis vastuvõttev liikmesriik või osalev 
liikmesriik, kelle territoriaalmeres on 
riikkondsuseta laev kinni peetud, annab 

3. Kui on piisavalt põhjust kahtlustada, et 
riikkondsuseta laev veab isikuid, kes 
kavatsevad vältida kontrollimist 
piiripunktides, või tegeleb rändajate 
ebaseadusliku toimetamisega üle piiri, siis 
vastuvõttev liikmesriik või osalev 
liikmesriik, kelle territoriaalmeres on 
riikkondsuseta laev kinni peetud, annab 
osalevale üksusele loa ja juhised laev kinni 
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osalevale üksusele loa ja juhised laev kinni 
pidada ja võtta lõike 1 kohase mis tahes 
meetme. 

pidada ja võtta lõike 1 kohase mis tahes 
meetme. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4a. Liikmesriigid ja agentuur on 
kohustatud järgima varjupaigaõiguse 
alaseid õigusakte, iseäranis Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2013/32/EL (rahvusvahelise kaitse 
seisundi andmise ja äravõtmise ühise 
menetluse kohta), kui menetletakse 
liikmesriigi territooriumil, kaasa arvatud 
piiril, territoriaalmerel või 
transiiditsoonides esitatud rahvusvahelise 
kaitse taotlusi. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui osalevatel üksustel on avamerel 
olles piisav alus kahtlustada, et laev 
toimetab rändajaid ebaseaduslikult üle 
piiri, võtavad nad lipuriigi loal, mis on 
antud kooskõlas välismaalaste 
ebaseaduslikult üle riigipiiri toimetamist 
tõkestava protokolliga, vähemalt ühe 
järgmistest meetmetest: 

1. Kui osalevatel üksustel on avamerel 
olles piisav alus kahtlustada, et laev 
toimetab rändajaid ebaseaduslikult üle 
piiri, võtavad nad lipuriigi loal, mis on 
antud kooskõlas välismaalaste 
ebaseaduslikult üle riigipiiri toimetamist 
tõkestava protokolliga, vähemalt ühe 
järgmistest meetmetest: 

a) laeva kuuluvust, selle registreerimist 
ning reisi üksikasju tõendava teabe ja 
dokumentide ning pardal viibivate isikute 
identiteeti ja kodakondsust tõendava ja 
muid isikuandmeid hõlmava teabe ja 
dokumentide nõudmine; 

a) laeva kuuluvust, selle registreerimist 
ning reisi üksikasju tõendava teabe ja 
dokumentide ning pardal viibivate isikute 
identiteeti ja kodakondsust tõendava ja 
muid isikuandmeid (sealhulgas nende 
tervisliku seisundi kohta) hõlmava teabe ja 
dokumentide nõudmine, et hinnata, kas 
pardal on meditsiiniliste erivajadustega 
isikuid; 
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b) laeva peatamine, selle pardale minemine 
ning laeva, selle lasti ja pardal viibivate 
isikute läbiotsimine ning pardal viibivate 
isikute küsitlemine; 

b) laeva peatamine, selle pardale minemine 
ning laeva, selle lasti ja pardal viibivate 
isikute läbiotsimine ning pardal viibivate 
isikute küsitlemine; 

c) pardal viibivate isikute teavitamine 
sellest, et neid võidakse keelata piiri 
ületada ning et sõidukit juhtivatele 
isikutele võidakse reisi jätkamise eest ette 
näha karistused; 

c) pardal viibivate isikute teavitamine 
sellest, miks neid võidakse keelata piiri 
ületada ning et laeva juhtivatele isikutele 
võidakse reisi jätkamise eest ette näha 
karistused; 

 1a. Kui kahtlused, et laevaga toimetatakse 
rändajaid ebaseaduslikult üle piiri, 
osutuvad tõeks, võib osalev üksus võtta 
lipuriigi loal, mis on antud kooskõlas 
välismaalaste ebaseaduslikult üle riigipiiri 
toimetamist tõkestava protokolliga, 
vähemalt ühe järgmistest meetmetest: 

d) laeva arestimine ja pardal viibivate 
isikute kinnipidamine; 

a) laeva arestimine ja pardal viibivate 
isikute kinnipidamine; 

e) laeva kursi muutmise nõudmine, nii et 
laev eemalduks territoriaalmeres või 
külgvööndis asuvast sihtkohast või 
suunduks mõnda muusse sihtkohta, mis ei 
asu territoriaalmeres või külgvööndis, 
ning laeva eskortimine või selle läheduses 
viibimine seni, kuni laev on sellisele 
kursile jõudnud; 

 

f) laeva või selle pardal viibivate isikute 
toimetamine kolmandasse riiki või laeva 
või selle pardal viibivate isikute muul viisil 
üleandmine kolmanda riigi ametiasutustele; 

b) laeva või selle pardal viibivate isikute 
toimetamine kolmandasse riiki või laeva 
või selle pardal viibivate isikute muul viisil 
üleandmine kolmanda riigi ametiasutustele; 

g) laeva või selle pardal viibivate isikute 
toimetamine vastuvõtvasse liikmesriiki või 
mõnda teise operatsioonis osalevasse 
liikmesriiki. 

c) laeva või selle pardal viibivate isikute 
toimetamine vastuvõtvasse liikmesriiki või 
mõnda teise operatsioonis osalevasse 
liikmesriiki. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1b. Lõike 1a punktis b kirjeldatud 
meetmeid võib võtta vaid juhul, kui osalev 
üksus  
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 i) on kindlaks teinud, et laeva ei sunnita 
sisenema kolmandasse riiki, rikkudes 
artikli 4 lõiget 1, ning    

 ii) on vajaduse korral võtnud artikli 4 
lõigetes 3 kuni 4 sätestatud meetmed. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1c. Kui on piisavalt alust kahtlustada, et 
laev on seotud inimkaubanduse ja 
ebaseadusliku sisserändega, antakse 
ohvritele abi. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui välisriigi lipu all sõitva või oma 
lippu näitamast keelduva laeva puhul on 
piisav alus kahtlustada, et selle riikkondsus 
ühtib operatsioonis osaleva üksuse omaga, 
kontrollib osalev üksus laeva õigust sõita 
sellise lipu all. Sel eesmärgil võib 
kahtlusalusele laevale läheneda. Kui pärast 
dokumentide kontrollimist jääb kahtlus 
püsima, teostab üksus laeva pardal 
võimalikult ettevaatlikult täiendava 
kontrollimise. Asjakohaste kanalite kaudu 
võetakse ühendust osaleva liikmesriigiga, 
mille lipu all laev väidetavalt sõidab. 

4. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

Selgitus 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 
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Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Kui on piisav alus kahtlustada, et 
riikkondsuseta laev või laev, mida 
võidakse käsitada riikkondsuseta laevana, 
toimetab rändajaid ebaseaduslikult üle 
piiri, võib osalev üksus minna pardale ja 
peatada laeva eesmärgiga kontrollida selle 
riikkondsuse puudumist. Kui kahtlused 
leiavad tõendamist, võib kooskõlas riikliku 
ja rahvusvahelise õigusega võtta lõike 1 
kohaseid täiendavaid asjakohaseid 
meetmeid. 

8. Kui on piisav alus kahtlustada, et 
riikkondsuseta laev toimetab rändajaid 
ebaseaduslikult üle piiri, võib osalev üksus 
minna pardale ja laeva läbi otsida 
eesmärgiga kontrollida selle riikkondsuse 
puudumist. Kui kahtlused leiavad 
tõendamist, võib kooskõlas riikliku ning 
liidu ja rahvusvahelise õigusega võtta 
lõike 1 kohaseid täiendavaid asjakohaseid 
meetmeid. 
 

Selgitus 

Kuna artiklis 2 defineeritakse mõiste „riikkondsuseta laev”, siis tuleks seda kasutada kogu 
teksti ulatuses. Sõnastus tuleks viia kooskõlla Palermo protokolli artikli 8 lõikega 7, mis näeb 
ette, et laeva pardale võib minna ja laeva võib läbi otsida. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 10 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

10. Rahvusvahelises kooskõlastuskeskuses 
vastuvõtvat liikmesriiki või osalevat 
liikmesriiki esindav ametnik määratakse 
siseriikliku õiguse kohaselt isikuks, kes 
annab loa kontrollida laeva õigust 
asjaomase liikmesriigi lipu all sõita või 
võtta muid lõike 1 kohaseid meetmeid. 

10. Rahvusvahelises 
koordinatsioonikeskuses vastuvõtvat 
liikmesriiki või osalevat liikmesriiki 
esindav ametnik vastutab teabevahetuse 
hõlbustamise eest asjaomase liikmesriigi 
pädevate asutustega, taotledes luba 
kontrollida laeva õigust selle lipu all sõita 
või võtta muid lõike 1 kohaseid meetmeid. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Vastuvõtva või osaleva liikmesriigi 
territoriaalmerega külgnevas vööndis 
võetakse artikli 6 lõikes 1 kehtestatud 
meetmed kooskõlas artikli 6 lõikega 2. 

1. Vastuvõtva või osaleva liikmesriigi 
territoriaalmerega külgnevas ametlikult 
välja kuulutatud vööndis võetakse artikli 6 
lõikes 1 kehtestatud meetmed kooskõlas 
artikli 6 lõikega 1b ja artikliga 4. 

Selgitus 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni artikli 33 alusel tuleb 
külgvöönd ametlikult välja kuulutada, et anda seega rannikuriigile läbisõidul olevate laevade 
kontrollimise õigus ja vältida selle riigi tolli-, rahandus-, immigratsiooni- või sanitaaralaste 
õigusaktide ja sätete rikkumist või karistada asjaomaste rikkumiste eest. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1. Liikmesriigid tagavad enne 
mereoperatsiooni, et osalevad üksused 
täidavad kohustust osutada abi igale 
merehädas olevale laevale või isikule 
vastavalt päästetegevust ning põhiõigusi 
käsitlevatele rahvusvaheliste 
konventsioonide kohaldatavatele sätetele. 
Nad teevad seda sõltumata selle isiku 
kodakondsusest või staatusest või isiku 
leidmise asjaoludest.  

1. Mereoperatsioonis osalevad üksused 
annavad abi igale merehädas olevale 
laevale või isikule. Nad teevad seda 
sõltumata selle isiku kodakondsusest või 
staatusest või isiku leidmise asjaoludest. 

1. Mereoperatsioonis osalevad üksused 
annavad abi igale merehädas olevale 
laevale või isikule. Nad teevad seda 
sõltumata selle isiku kodakondsusest või 
staatusest või isiku leidmise asjaoludest. 

2. Kui mereoperatsiooni käigus satub laev 
või keegi pardalviibivatest inimestest 
ebakindlasse, häire- või hädaolukorda, 
edastab osalev üksus kogu olemasoleva 
teabe võimalikult kiiresti sellise olukorra 
asukohaks oleva otsingu- ja 
päästepiirkonna vastutavale 
päästekoordinatsioonikeskusele. 

2. Kui mereoperatsiooni käigus satub laev 
või keegi pardalviibivatest inimestest 
ebakindlasse, häire- või hädaolukorda, 
edastab osalev üksus kogu olemasoleva 
teabe võimalikult kiiresti sellise olukorra 
asukohaks oleva otsingu- ja 
päästepiirkonna vastutavale 
päästekoordinatsioonikeskusele. 

 3. Asjaomaste menetluste määramise 
lihtsustamiseks eristavad osalevad 
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üksused järgmisi hädaolukordasid: 

3. Laev ja pardal olevad inimesed on 
ebakindlas olukorras eelkõige siis, kui: 

a) ebamäärane olukord: 

a) esineb kahtlus laeva ja selle pardal 
olevate inimeste ohutuse suhtes või 

i) kui isik on kuulutatud kadunuks või 
laev on hilinemas,  või 

b) laeva liikumise või asukoha kohta ei ole 
piisavalt teavet. 

ii) kui isikult või laevalt ei saada teavet 
asukoha või ohutuse kohta; 

4. Laev ja pardal olevad inimesed on 
häireolukorras eelkõige siis, kui: 

b) häireolukord:  

a) esineb kartus laeva ja selle pardal 
olevate inimeste ohutuse suhtes, sest on 
andmeid tõsiste raskuste kohta, kuid 
ulatuses, mille puhul häireolukord ei ole 
tõenäoline, või 

i) kui pärast ebamäärast olukorda ei ole 
õnnestunud võtta ühendust isiku või 
laevaga ning muudele asjaomastele 
allikatele suunatud järelepärimised ei 
anna tulemusi, või 

b) laeva liikumise või asukoha kohta ei 
ole pikemat aega teavet. 

ii) kui saadud teave viitab sellele, et laeva 
toimimise tõhusus on langenud, kuid 
mitte sellises ulatuses, mille puhul oleks 
tegemist hädaolukorraga; 

5. Laev ja pardal olevad inimesed on 
häireolukorras eelkõige siis, kui: 

c) hädaolukord: 

a) on saadud kindlad andmed selle kohta, 
et laev ja selle pardal oleva inimesed on 
ohus ja neil on kohe abi vaja, või 

i) kui on saadud kindlad andmed selle 
kohta, et isik või laev on ohus ning vajab 
kohe abi, või 

b) katsed laevaga ühendust saada ei ole 
õnnestunud ja edutud päringud viitavad 
võimalusele, et laev on hädaolukorras, või 

ii) kui pärast häireolukorda ei õnnestu 
ikka veel isiku või laevaga ühendust saada 
ja laiaulatuslikud edutud päringud viitavad 
võimalusele, et tegemist on 
hädaolukorraga,  või 

c) on saadud teavet, mis osutab sellele, et 
laeva opereerimise efektiivsus on 
kahjustatud sellises ulatuses, et 
hädaolukord on tõenäoline. 

iii) kui on saadud teavet, mis osutab 
sellele, et laeva toimimise tõhusus on 
kahjustatud sellises ulatuses, et 
hädaolukord on tõenäoline. 

6. Lõigete 3–5 eesmärgil olukorda hinnates 
võtavad osalevad üksused arvesse kõiki 
asjaomaseid tegureid, sealhulgas: 

4. Lõike 3 eesmärgil olukorda hinnates 
võtavad osalevad üksused arvesse kõiki 
asjaomaseid tegureid ning edastavad 
olukorra hinnangu vastutavale 
päästekoordinatsioonikeskusele, 
sealhulgas eelkõige: 

a) andmed abitaotluse esitamise kohta; a) andmed abitaotluse esitamise kohta; 

b) laeva merekõlblikkus ja tõenäosus, et 
laev ei jõua sihtkohta; 

b) laeva merekõlblikkus ja tõenäosus, et 
laev ei jõua sihtkohta; 

c) reisijate arv konkreetse laeva tüübi ja 
selle olukorra kohta; 

c) reisijate arv konkreetse laeva tüübi ja 
selle olukorra kohta (ülekoormus); 
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d) rannikule jõudmiseks piisavate varude 
olemasolu (kütus, vesi, toiduained jne); 

d) rannikule jõudmiseks piisavate varude 
olemasolu (kütus, vesi, toiduained jne); 

e) kvalifitseeritud meeskonna ja laeva 
juhtiva isiku olemasolu; 

e) kvalifitseeritud meeskonna ja laeva 
juhtiva isiku olemasolu; 

f) ohutus-, navigatsiooni- ja sidevahendite 
olemasolu ja töökorras olek; 

f) ohutus-, navigatsiooni- ja sidevahendite 
olemasolu; 

g) kiiret arstiabi vajavad reisijad laeva 
pardal; 

g) kiiret arstiabi vajavad reisijad laeva 
pardal; 

h) surnud reisijad laeva pardal; h) surnud reisijad laeva pardal; 

i) rasedad ja lapsed laeva pardal; i) rasedad ja lapsed laeva pardal; 

j) ilma- ja mereolud, sealhulgas ilma- ja 
mereilmaprognoos. 

j) ilmastikutingimused ja mereolud. 

7. Osalevad üksused edastavad olukorra 
hinnangu viivitamata vastutavale 
päästekoordinatsioonikeskusele. 
Päästekoordinatsioonikeskuse suuniseid 
oodates võtavad osalevad üksused kõik 
asjakohased meetmed ohustatud isikute 
turvalisuse tagamiseks. 

5. Päästekoordinatsioonikeskuse suuniseid 
oodates võtavad osalevad üksused kõik 
asjakohased meetmed ohustatud isikute 
turvalisuse tagamiseks. 

8. Hädaolukorra olemasolu ei sõltu sellest 
ning hädaolukorra olemasolu ei saa 
kindlaks määrata ainuüksi selle põhjal, kas 
laev on esitanud abitaotluse. Juhul kui laev 
tundub olevat hädaolukorras, ent pardal 
viibivad isikud keelduvad abi vastu 
võtmast, teavitab osalev üksus sellest 
päästekoordinatsioonikeskust ning jätkab 
oma vastutuskohustuse täitmist, jälgides 
laeva mõistlikult kauguselt ja võttes kõik 
vajalikud meetmed ohustatud isikute 
turvalisuse tagamiseks ning vältides selliste 
meetmete võtmist, mis võiksid olukorda 
halvendada või vigastuste või elukaotuse 
ohtu suurendada. 

6. Hädaolukorra olemasolu ei sõltu sellest 
ning hädaolukorra olemasolu ei saa 
kindlaks määrata ainuüksi selle põhjal, kas 
laev on esitanud abitaotluse. Sellistel 
juhtudel, kui laev tundub olevat 
hädaolukorras, ent pardal viibivad isikud 
keelduvad abi vastu võtmast, teavitab 
osalev üksus sellest 
päästekoordinatsioonikeskust ning jätkab 
oma vastutuskohustuse täitmist, võttes kõik 
vajalikud meetmed ohustatud isikute 
turvalisuse tagamiseks ning vältides selliste 
meetmete võtmist, mis võiksid olukorda 
halvendada või vigastuste või elukaotuse 
ohtu suurendada. 

9. Juhul kui asjaomase otsingu- ja 
päästepiirkonna vastutav kolmanda riigi 
päästekoordinatsioonikeskus ei vasta 
osaleva üksuse edastatud teatele, võtab 
üksus ühendust vastuvõtva liikmesriigi 
päästekoordinatsioonikeskusega, välja 
arvatud juhul, kui mõne muu 
päästekoordinatsioonikeskuse asukoht on 
otsingu- ja päästeolukorra 
koordineerimiseks sobivam. 

7. Sellistel juhtudel, mil asjaomase 
otsingu- ja päästepiirkonna vastutav 
kolmanda riigi 
päästekoordinatsioonikeskus ei vasta 
osaleva üksuse edastatud teatele, võtab 
üksus ühendust vastuvõtva liikmesriigi 
päästekoordinatsioonikeskusega. 

10. Osalevad üksused teavitavad 8. Rahvusvahelist koordinatsioonikeskust 
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rahvusvahelist kooskõlastuskeskust 
võimalikult kiiresti 
päästekoordinatsioonikeskusega toimunud 
suhtlusest ja võetud meetmetest. 

teavitatakse võimalikult kiiresti 
päästekoordinatsioonikeskusega toimunud 
suhtlusest ja osaleva üksuse võetud 
meetmetest. 

11. Kui laeva ei saa või enam ei saa 
käsitleda hädaolukorras oleva laevana või 
kui otsingu- ja päästeoperatsioon on 
lõppenud, jätkab osalev üksus 
rahvusvahelise kooskõlastuskeskusega 
konsulteerides operatsiooni. 

9. Kui laeva ei saa või enam ei saa 
käsitleda hädaolukorras oleva laevana või 
kui päästeoperatsioon on lõppenud, jätkab 
osalev üksus rahvusvahelise 
koordinatsioonikeskusega konsulteerides 
operatsiooni. 
 

Selgitus 

Kompromissmuudatusettepaneku lõige 3 on identne 1998. aastal muudetud rahvusvahelise 
mereotsingute ja -pääse konventsiooni lisa punktiga 4.4. Lõiked 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 on identsed 
vastavalt nõukogus ühehäälselt vastu võetud nõukogu otsuse 2010/252/EL II osa punktidega 
1.3, 1.2, 1.4, 1.2, 1.5 ja 1.6.  
 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Mereoperatsiooni käigus kinnipeetud või 
päästetud inimeste maaletoimetamise kord 
määratakse kindlaks operatsiooniplaanis. 
Maaletoimetamise kord ei sea 
mereoperatsioonis mitteosalevatele 
liikmesriikidele kohustusi, välja arvatud 
juhul, kui nad sõnaselgelt annavad artikli 6 
lõike 4 või artikli 8 lõike 2 kohase loa võtta 
meetmeid nende territoriaalmeres või 
külgvööndis. 

1. Mereoperatsiooni käigus kinnipeetud või 
päästetud inimeste maaletoimetamise kord 
määratakse artikli 4 kohaselt kindlaks 
operatsiooniplaanis. Maaletoimetamise 
kord ei sea mereoperatsioonis 
mitteosalevatele liikmesriikidele kohustusi, 
välja arvatud juhul, kui nad sõnaselgelt 
annavad artikli 6 lõike 4 või artikli 8 
lõike 2 kohase loa võtta meetmeid nende 
territoriaalmeres või külgvööndis. 
Maaletoimetamise kord võib ette näha, et 
maaletoimetamine ei pea ilmtingimata 
tähendama selle riigi ainuvastutust, kelle 
territooriumil merelt päästetud isikud 
maale toimetatakse. 
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Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikli 6 lõike 2 või artikli 8 lõike 1 kohase 
kinnipidamise korral territoriaalmeres või 
külgvööndis toimub maaletoimetamine 
vastuvõtvas liikmesriigis või osalevas 
liikmesriigis, kelle territoriaalmeres või 
külgvööndis kinnipidamine toimub. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

Selgitus 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikli 6 lõike 4 või artikli 8 lõike 2 kohase 
kinnipidamise korral territoriaalmeres või 
külgvööndis toimub maaletoimetamine 
liikmesriigis, kelle territoriaalmeres või 
külgvööndis kinnipidamine toimub. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

Selgitus 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 
 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  2a. Enne maaletoimetamist saavad 
mereoperatsiooni käigus kinnipeetud või 
päästetud isikud maaletoimetamise koha 
kohta selget teavet neile arusaadavas 
keeles või keeles, mille puhul on põhjust 
eeldada, et isikud seda mõistavad. Erilist 
tähelepanu pööratakse saatjata 
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alaealistele. 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikli 9 kohases otsingu- ja 
päästeolukorras teevad osalevad üksused 
koostööd vastutava 
päästekoordinatsioonikeskusega, et leida 
päästetud inimestele sobiv sadam või 
turvaline paik ning tagada nende kiire ja 
tõhus maaletoimetamine. 

Kohaldades artiklit 4, teevad osalevad 
üksused artikli 9 kohases päästeolukorras 
koostööd vastutava 
päästekoordinatsioonikeskusega, et leida 
päästetud inimestele sobiv sadam või 
turvaline paik ning tagada nende kiire ja 
tõhus maaletoimetamine. 

Selgitus 

Vajab rõhutamist, et otsingu- ja päästeolukorrale järgneva maaletoimetamise koha otsuse 
tegemisel tuleb arvesse võtta ka tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Osalevad üksused teavitavad 
rahvusvahelist kooskõlastuskeskust selliste 
isikute olemasolust, kelle suhtes kehtib 
artikli 4 lõige 1, ning rahvusvaheline 
kooskõlastuskeksus edastab saadud teabe 
pädevatele riiklikele asutustele. Selle teabe 
alusel tuleb operatsiooniplaanis kindlaks 
määrata võimalikud järelmeetmed. 

5. Osalevad üksused teavitavad 
rahvusvahelist koordinatsioonikeskust 
selliste isikute olemasolust, kelle suhtes 
kehtib artikkel 4, ning rahvusvaheline 
koordinatsioonikeskus edastab saadud 
teabe pädevatele riiklikele asutustele. Selle 
teabe alusel määratakse 
operatsiooniplaanis kindlaks võimalikud 
järelmeetmed. 

Selgitus 

Viitama ei peaks vaid artikli 4 lõikele 1, vaid tervele artiklile 4, et hõlmata ka lõiget 4 
(eritähelepanu vajavad isikud). 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1. Iga liikmesriik nõuab, et tema lipu all 
sõitva laeva kapten suundub võimalikult 
kiiresti merehädalisi päästma ja osutab 
kõikvõimalikku abi igale merehädalisele 
hoolimata tema kodakondsusest või 
staatusest või olukorrast, milles ta viibib, 
seadmata seejuures tõsisesse ohtu laeva, 
meeskonda või reisijaid. Liikmesriigid ei 
võta mingeid meetmeid, sealhulgas 
kriminaalmenetlused ja karistused, 
laevakaptenite vastu, kes on päästnud 
merehädalisi ja toonud nad liikmesriigi 
territooriumil asuvasse sadamasse. 

 2. Agentuuri põhiõiguste strateegiat ja 
põhiõiguste ametniku ja nõuandefoorumi 
tegevust, mis on sätestatud määruse nr 
2007/2004 artiklis 26a, kohaldatakse 
käesoleva määrusega reguleeritud 
mereoperatsioonidele. 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 10b 

 Eriüksused 

 Määruse (EL) nr 2004/2007 artikli 16 
kohaselt hindab agentuur vajadust luua 
eriüksused merepiirivalvega seotud 
aspektides ametitena, kes tegutsevad 
suurte rändevoogude, kaasa arvatud 
ebaseaduslike rändevoogude vööndites ja 
eelkõige Vahemere piirkonnas, et 
parandada liikmesriikidevahelist 
koordineerimist, tagada solidaarsus ja 
vastutuse jagamine nende riikide vahel, 
tugevdades agentuuri operatiivvõimsust.  
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Selgitus 

Operatiivasutuse loomine Vahemere piirkonnas on kooskõlas prognoosidega Euroopa 
Parlamendi 23. oktoobri 2013. aasta resolutsioonis rändevoogude kohta Vahemerel, pidades 
eelkõige silmas traagilisi sündmusi Lampedusa lähedal, ja kooskõlas Euroopa Ülemkogu 24.–
25. oktoobri 2013. aasta järeldustes tehtud soovitustega tugevdada Frontexi tegevust Vahemere 
piirkonnas. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 10c 

 Solidaarsusmehhanismid 

 1. Liikmesriik, kelle välispiiril on 
kiireloomuline ja erakorraline koormus, 
saab paluda: 

 – määruse (EÜ) nr 2007/2004 artikli 8a 
kohaselt Euroopa piirivalverühmade 
kasutamist, kes osutavad liikmesriigile 
kiiret operatiivabi; 

 – agentuuri tehnilist ja operatiivabi 
määruse (EÜ) nr 2007/2004 artikli 8 
kohaselt, et saada abi liikmesriikide 
vahelistes koordinatsiooniküsimustes 
ja/või rakendada eksperte riiklike 
pädevate asutuste toetamiseks; 

 – hädaabi määruse XXXX 
[sisejulgeolekufondi piirid] artikli 14 
kohaselt kiireloomuliste konkreetsete 
vajaduste rahuldamiseks 
hädaolukordades. 

 2. Liikmesriigid, kus rändesurve esitab 
selle vastuvõtuvõimalustele ja 
varjupaigasüsteemile kiireloomulisi 
nõudmisi, saab paluda: 
 

 – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 439/2010artikli 13 
kohaselt Euroopa Varjupaigaküsimuste 
Tugiameti varjupaigatugirühma 
lähetamist, kes pakub erialapädevusi 
eelkõige suulise tõlke korraldamise, 
päritoluriikide ja varjupaigataotluste 
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menetlemise ja haldamisega seoses; 

 – määruse XXX [Varjupaiga- ja 
Rändefond] artikli 22 kohaselt hädaabi 
kiireloomuliste konkreetsete vajaduste 
rahuldamiseks hädaolukordades; 

 – Euroopa Komisjonil kontrollida 
liikmesriikide valmisolekut võtta vastu 
varjupaigataotlejaid; 

 3. Euroopa Komisjon jälgib käesoleva 
artikli õigesti rakendamise tagamiseks 
pidevalt varjupaigataotlejate 
vastuvõtmiseks ette nähtud struktuure 
liikmesriikides ja teeb käesolevas artiklis 
kirjeldatud juhtudel, olles kontrollinud 
nende struktuuride tegelikku 
valmisolekut, ettepanekud 
varjupaigataotlejate võrdselt jaotamiseks 
liikmesriikide vahel, nagu on ette nähtud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi 
toimimise leping) artiklis 80. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 d (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 10d 

 Aruanne 

 1. Agentuur esitab Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 
aruande käesoleva määruse rakendamise 
kohta hiljemalt ...* ja seejärel iga kahe 
aasta tagant. 

 2. Kõnealune aruanne sisaldab nende 
menetluste kirjeldusi, mida agentuur on 
kehtestanud käesoleva määruse 
rakendamiseks mereoperatsioonides, ning 
käesoleva määruse tegeliku rakendamise 
hinnangut, sealhulgas toimunud 
vahejuhtumeid. Aruandes esitatakse 
põhjalik teave põhiõiguste järgimise või 
põhiõiguste mõjutamise kohta ja see 
sisaldab ülevaadet kinnipeetud isikute 
esitatud põhjustest vastavalt artikli 4 
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lõikele 3 ning selle järel võetud 
meetmetest. 

 __________________ 

 * Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: kaks aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist. 

Selgitus 

Raportööri olulises täienduses (agentuuri aruanded parlamendile, nõukogule ja komisjonile) 
tuleks käsitleda ka otsustavat punkti, s.t kinnipeetud isikute vastuväiteid. 
 
 


