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Punkt 46 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 46 a. mõistab hukka igasuguse Euroopa 
Liidu territooriumil toimepandud 
vägivalla ja diskrimineerimise ning 
tunneb muret nende sagenemise pärast; 
nõuab, et komisjon ja liikmesriigid 
võtaksid konkreetsed poliitilised 
kohustused võitluseks igasuguse rassismi, 
kaasa arvatud antisemitismi, 
islamofoobia, afrofoobia ja 
romavastasuse vastu; 

Or. fr 
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Punkt116 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

116. peab kahetsusväärseks korduvaid 
traagilise hukkumise juhtumeid 
Vahemerel ning inimeste ebaseaduslikult 

üle piiri toimetajate ja inimkaubitsejate 

rolli, kuna nad ei taga rändajatele 

põhiõigusi; juhib tähelepanu asjaolule, et 

EL ja liikmesriigid peaksid tegema 
suuremaid pingutusi täiendavate 
tragöödiate ärahoidmiseks merel; palub 

ELil ja liikmesriikidel seada solidaarsus 

ning rändajate ja varjupaigataotlejate 

põhiõiguste austamine ELi rändepoliitika 

keskmesse ning eelkõige:  

  

– rõhutab vajadust integreerida 

põhiõigused ELi rändepoliitika igasse 

aspekti ning viia läbi põhjalik hindamine 

seoses rännet, varjupaika ja piirikontrolli 

puudutavate mis tahes meetmete ja 

mehhanismide mõjuga rändajate 

põhiõigustele; kutsub eeskätt liikmesriike 

üles austama haavatavate rändajate õigusi;  

– rõhutab, et vaja on terviklikku ELi 

lähenemisviisi, mis tugevdab ELi sise- ja 

välispoliitika sidusust; julgustab ELi ja 

liikmesriike seadma rändajate õiguste 

austamine kõikide ELi mittekuuluvate 

116. mõistab hukka asjaolu, et endiselt 
hukkuvad Vahemeres paljud 
varjupaigataotlejad ja rändajad, kes 
püüavad pääseda Euroopa Liitu, ning 
inimeste ebaseaduslikult üle piiri 

toimetajate ja inimkaubitsejate rolli, kuna 

nad ei taga rändajatele põhiõigusi; juhib 

tähelepanu asjaolule, et EL ja liikmesriigid 

peaksid võtma kohustuslikus korras 
aktiivselt meetmeid edasiste tragöödiate 
ärahoidmiseks merel; palub ELil ja 

liikmesriikidel seada solidaarsus ning 

rändajate ja varjupaigataotlejate 

põhiõiguste austamine ELi rändepoliitika 

keskmesse ning eelkõige: 

– rõhutab vajadust integreerida 

põhiõigused ELi rändepoliitika igasse 

aspekti ning viia läbi põhjalik hindamine 

seoses rännet, varjupaika ja piirikontrolli 

puudutavate mis tahes meetmete ja 

mehhanismide mõjuga rändajate 

põhiõigustele; kutsub eeskätt liikmesriike 

üles austama haavatavate rändajate õigusi;  

– rõhutab, et vaja on terviklikku ELi 

lähenemisviisi, mis tugevdab ELi sise- ja 

välispoliitika sidusust; julgustab ELi ja 

liikmesriike seadma rändajate õiguste 

austamine kõikide ELi mittekuuluvate 

riikidega sõlmitavate kahe- või 
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riikidega sõlmitavate kahe- või 

mitmepoolsete koostöölepingute 

keskmesse, sealhulgas tagasivõtulepingute, 

liikuvuspartnerluste ja tehniliste 

koostöölepingute puhul;  

– tuletab liikmesriikidele meelde nende 

rahvusvahelist kohustust aidata merel hätta 

sattunud inimesi;  

– kutsub liikmesriike üles muutma või 

vaatama läbi kõiki õigusakte, millega 

karistatakse inimesi, kes aitavad merel 

hätta sattunud rändajaid; 

– toonitab põhiõigust taotleda varjupaika; 

julgustab ELi ja liikmesriike avama 

varjupaigataotlejatele Euroopa Liitu 

sisenemiseks uusi ohutuid ja seaduslikke 

võimalusi ja kanaleid ning eraldama nende 

loomiseks piisavalt vahendeid, et 

vähendada ebaseadusliku sisenemise 

katsetega seotud ohtusid ning võidelda 

inimkaubitsejate ja inimeste 

ebaseaduslikult üle piiri toimetajate 

võrgustikega, kes saavad kasu rändajate elu 

ohtu seadmisest ning nende seksuaalsest ja 

tööalasest ärakasutamisest;  

– kutsub kõiki liikmesriike üles osalema 

ELi ümberasustamisprogrammides ja 

julgustab kasutama humanitaarviisasid;  

– nõuab tungivalt, et liikmesriigid 

kindlustaksid inimväärsed 

vastuvõtutingimused kooskõlas 

põhiõiguste ja varjupaigaalaste 

õigusaktidega, pöörates erilist tähelepanu 

haavatavate inimestele ja 

varjupaigataotlejate sotsiaalse tõrjutuse 

riski vähendamisele; palub komisjonil 

jälgida Euroopa ühise varjupaigasüsteemi 

ja eelkõige direktiivi 2013/32/EL 

rakendamist, pöörates erilist tähelepanu 

menetluslikke eritagatisi vajavatele 

varjupaigataotlejatele; 

– nõuab tõhusa ja ühtlustatud ELi 

varjupaigasüsteemi loomist 

mitmepoolsete koostöölepingute 

keskmesse, sealhulgas tagasivõtulepingute, 

liikuvuspartnerluste ja tehniliste 

koostöölepingute puhul;  

– tuletab liikmesriikidele meelde nende 

rahvusvahelist kohustust aidata merel hätta 

sattunud inimesi;  

– kutsub liikmesriike üles muutma või 

vaatama läbi kõiki õigusakte, millega 

karistatakse inimesi, kes aitavad merel 

hätta sattunud rändajaid; 

– toonitab põhiõigust taotleda varjupaika; 

julgustab ELi ja liikmesriike avama 

varjupaigataotlejatele Euroopa Liitu 

sisenemiseks uusi ohutuid ja seaduslikke 

võimalusi ja kanaleid ning eraldama nende 

loomiseks piisavalt vahendeid, et 

vähendada ebaseadusliku sisenemise 

katsetega seotud ohtusid ning võidelda 

inimkaubitsejate ja inimeste 

ebaseaduslikult üle piiri toimetajate 

võrgustikega, kes saavad kasu rändajate elu 

ohtu seadmisest ning nende seksuaalsest ja 

tööalasest ärakasutamisest;  

– kutsub kõiki liikmesriike üles osalema 

ELi ümberasustamisprogrammides ja 

julgustab kasutama humanitaarviisasid;  

– nõuab tungivalt, et liikmesriigid 

kindlustaksid inimväärsed 

vastuvõtutingimused kooskõlas 

põhiõiguste ja varjupaigaalaste 

õigusaktidega, pöörates erilist tähelepanu 

haavatavate inimestele ja 

varjupaigataotlejate sotsiaalse tõrjutuse 

riski vähendamisele; palub komisjonil 

jälgida Euroopa ühise varjupaigasüsteemi 

ja eelkõige direktiivi 2013/32/EL 

rakendamist, pöörates erilist tähelepanu 

menetluslikke eritagatisi vajavatele 

varjupaigataotlejatele; 

– nõuab tõhusa ja ühtlustatud ELi 

varjupaigasüsteemi loomist 

varjupaigataotlejate õiglaseks jaotamiseks 
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varjupaigataotlejate õiglaseks jaotamiseks 

liikmesriikide vahel; 

– mõistab hukka vägivaldse tagasisaatmise 

juhtumid ELi piiridel, millest on teada 

antud; tuletab liikmesriikidele meelde 

kohustust austada Genfi konventsioonis ja 

Euroopa Inimõiguste Kohtu poolt 

tunnustatud tagasi- ja väljasaatmise 

lubamatuse põhimõtet ning põhiõiguste 

harta artikli 19 kohast kollektiivse 

väljasaatmise keeldu; kutsub komisjoni, 

selle ameteid ja liikmesriike üles tagama 

nimetatud kohustuste ning muude 

rahvusvaheliste ja ELi kohustuste täitmine;  

  

liikmesriikide vahel; 

– mõistab hukka vägivaldse tagasisaatmise 

juhtumid ELi piiridel, millest on teada 

antud; tuletab liikmesriikidele meelde 

kohustust austada Genfi konventsioonis ja 

Euroopa Inimõiguste Kohtu poolt 

tunnustatud tagasi- ja väljasaatmise 

lubamatuse põhimõtet ning põhiõiguste 

harta artikli 19 kohast kollektiivse 

väljasaatmise keeldu; kutsub komisjoni, 

selle ameteid ja liikmesriike üles tagama 

nimetatud kohustuste ning muude 

rahvusvaheliste ja ELi kohustuste täitmine;  

 

Or. fr 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 116 a. mõistab kindlalt hukka liidu ja 
selle liikmesriikide võimetuse leida selline 
poliitiline kokkulepe ja lahendus, mis 
oleks õigusriigi, demokraatia ning 
inimõiguste järgimise ja edendamise 
põhimõtete vääriline, et ei oleks enam 
traagilist olukorda, milles rändajad, 
põgenikud ja varjupaigataotlejad on 
aastaid olnud; mõistab samuti kindlalt 
hukka poliitilise reageeringu, mille puhul 
liidu ja liikmesriikide rändepoliitikas 
eelistatakse üha kaitsvamat ja 
repressiivsemat positsiooni, mille näiteks 
on muu hulgas vastuvõtu- ja varjupaiga 
andmise tingimused, mida iseloomustab 
eelkõige müüride püstitamine, 
okastraadid ja tahtmatus luua seaduslikke 
võimalusi Euroopa Liitu sisenemiseks, 
mille tagajärjel on paljud 
varjupaigataotlejad ja rändajad sunnitud 
kasutama ühe ohtlikumaid teid, panema 
kaalule oma elu ning usaldades end 
ebaseaduslike vahendajate ja 
inimkaubitsejate kätesse; 

Or. fr 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 116 b (uus)  

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 116 b. nõuab iga liiki kokkulepete üle 
peetavate läbirääkimiste peatamist 
kolmandate riikidega, kes ei taga 
pagulaste kaitset ega põhiõiguste 
austamist, näiteks Eritrea, Sudaan, 
Somaalia, Etioopia ja Egiptus, kust 
pagulased põgenevad, ning peatama 
Hartumi ja Rabati protsessid; nõuab muu 
hulgas igasuguse rahalise abi peatamist 
Egiptuse ja Eritrea võimudele, võttes 
arvesse ÜRO ja valitsusväliste 
organisatsioonide teateid inimõiguste 
rikkumiste kohta nendes riikides;  

Or. fr 
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Põhiõiguste olukord ELis (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 116 c (uus)  

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 116 c. palub liidul ja liikmesriikidel 
kohandada vajaduse korral õigusakte, et 
viia ellu solidaarsuse põhimõte, nagu see 
on sätestatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 80; 

Or. fr 
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Põhiõiguste olukord ELis (2013–2014) 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 117 a (uus)  

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 117 a. kutsub üles peatama kehtivad 
tagasivõtulepingud ja katkestama uute 
tagasivõtulepingutega seotud 
läbirääkimised seniks, kuni nende 
hindamine on lõpule viidud; palub 
komisjonil võtta konkreetseid 
järelmeetmeid oma 2011. aastal avaldatud 
kriitilisele aruandele, milles käsitletakse 
liidu ja kolmandate riikide kokkuleppeid 
ja tagasivõtmise meetmeid; mõistab hukka 
asjaolu, et kolmandate riikidega 
viisanõude kaotamise või 
partnerluslepingute sõlmimise 
eeltingimuseks on üha sagedamini 
tagasivõtulepingu sõlmimine; 

Or. fr 
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Punkt 135 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

135. taunib seda, kuidas finants-, 
majandus- ja võlakriis koos kehtestatud 
eelarvepiirangutega on majanduslikke, 
kodaniku-, sotsiaalseid ja kultuurilisi 
õigusi negatiivselt mõjutanud, millega 
sageli kaasneb kasvav tööpuudus, vaesus, 
ebakindlad töö- ja elamistingimused ning 
tõrjutus ja isolatsioon, eelkõige 
liikmesriikides, kus on vastu võetud 
makromajanduslik 
kohandamisprogramm, ning rõhutab, et 
hiljutises Eurostati teatises juhitakse 
tähelepanu asjaolule, et iga neljas 
eurooplane on nüüd vaesuse ja tõrjutuse 
ohus; 

135. mõistab hukka kokkuhoiupoliitika ja 
rõhutab, et kokkuhoiupoliitika, mis kiideti 
heaks ja võeti kasutusele vastuseks 
majandus- ja finantskriisile, on 
põhjustanud põhi-, majanduslike, 
sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste 
rikkumisi ja nimetatud õiguste olukorra 
halvenemist, eelkõige seoses õigusega 
tööle, tervishoiule, sotsiaalkaitsele, 
haridusele ja eluasemele ning seoses 
sotsiaalõiguse ja eriti tööõigusega jne, 
samuti on vähenenud palgad ja pensionid, 
suurenenud ebavõrdsus, vaesus, 
kindlusetus, ebatüüpilise töö vormide 
levik, tõrjutus ja isolatsioon, mis on 
võtnud märkimisväärse ja lubamatu 
ulatuse riikides, mis on seotud troika, 
liidu memorandumite ja majanduse 
kohandamise programmidega; rõhutab, et 
Eurostati hiljutistel andmetel on praegu 
iga neljas ELi kodanik vaesuse ja 
tõrjutuse ohus; tuletab meelde, et 
äärmiselt ebakindlad elutingimused 
mõjutavad eelkõige lapsi, naisi ja eakaid, 
põhjustavad suuri raskusi ning 
põhivabaduste ja -õiguste rikkumisi;  

Or. fr 
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Punkt 135 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 135 a. mõistab kindlalt hukka 
majanduslike ja sotsiaalsete õiguste 
enneolematu nõrgenemise eelkõige liidu 
äärepoolsemates riikides ning 
autoritaarselt vastuvõetud 
kasinusmeetmete kohaldamise, mis seab 
ohtu õiguste üldise tagamise ning jätab 
mõned inimrühmad, eriti rändajad ja 
varjupaigataotlejad ilma teatavatest 
põhiõigustest de facto või de jure; 
rõhutab, et selline olukord kahjustab üha 
rohkem meie ühiskonna ja demokraatia 
aluseid; mõistab hukka poliitikute 
mõtteavaldused, millega püütakse 
kaitsetumatest elanikerühmadest, eelkõige 
sisserändajatest patuoinad teha; 

Or. fr 
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Põhiõiguste olukord ELis (2013–2014) 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 137 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

137. rõhutab, et ELi institutsioonid ja 

liikmesriigid, kes rakendavad oma sotsiaal- 

ja majandussüsteemides struktuurireforme, 

on alati kohustatud järgima põhiõiguste 

hartat ja rahvusvahelisi kohustusi ning 

seetõttu vastutavad tehtud otsuste eest; 

kordab oma üleskutset viia 
makromajanduslikud 
kohandamisprogrammid vastavusse 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 

151 sätestatud ELi eesmärkidega, 
sealhulgas tööhõive edendamise ning elu- 

ja töötingimuste parandamise eesmärgiga; 

kordab vajadust tagada, et meetmete 

suhtes, mida ELi institutsioonid ja 

liikmesriigid võtavad kriisile 

reageerimiseks, kohaldatakse täielikku 

demokraatlikku järelevalvet parlamentide 

tõhusa kaasamise teel; 

137. rõhutab, et ELi institutsioonid ja 

liikmesriigid, kes rakendavad oma sotsiaal- 

ja majandussüsteemides struktuurireforme, 

on alati kohustatud järgima põhiõiguste 

hartat ja rahvusvahelisi kohustusi ning 

seetõttu vastutavad tehtud otsuste ja nende 
sotsiaalsete ja majanduslike tagajärgede 
eest; kordab oma üleskutset kohandada 
programme ja meetmeid, et oleks võimalik 
ellu viia Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artiklis 151 sätestatud ELi eesmärgid, 
sealhulgas tööhõive edendamise ning elu- 

ja töötingimuste parandamise eesmärgiga; 

kordab vajadust tagada, et meetmete 

suhtes, mida ELi institutsioonid ja 

liikmesriigid võtavad kriisile 

reageerimiseks, kohaldatakse täielikku 

demokraatlikku järelevalvet parlamentide 

tõhusa kaasamise teel;  

Or. fr 

 

 


