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6.4.2016 A8-0066/9 

Muudatusettepanek  9 

Judith Sargentini 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Olukord Vahemerel ja vajadus töötada välja ELi terviklik rändekäsitus 

2015/2095(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 39 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 39 a. juhib tähelepanu sellele, et praeguse 

süsteemi kohaselt jäävad rahvusvahelise 

kaitse saajad neile varjupaiga andnud 

liikmesriiki n.ö. lõksu, hoolimata sellest, 

et neile võib olla pakutud tööd või 

õppimisvõimalusi muudes liikmesriikides; 

nõuab seetõttu, et kõik liikmesriigid 

tunnustaksid vastastikku positiivseid 

varjupaigaotsuseid ning et kõigile 

rahvusvahelise kaitse saajatele antaks ühe 

aasta möödumisel kaitse saamisest õigus 

liikuda vabalt kogu ELis samadel 

tingimustel ja samasuguste piirangutega 

nagu ELi kodanikud; 

Or. en 



 

AM\1091304ET.doc  PE579.870v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

6.4.2016 A8-0066/10 

Muudatusettepanek  10 

Judith Sargentini 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
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2015/2095(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 39 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 39 b. palub vastavalt muuta nõukogu 

direktiivi 2003/109/EÜ (pikaajalistest 

elanikest kolmandate riikide kodanike 

staatuse kohta) ja vähendada viielt aastalt 

ühe aastani ajavahemikku, mille 

rahvusvahelise kaitse saaja peab veetma 

talle rahvusvahelise kaitse andnud 

liikmesriigis enne, kui ta saab hakata 

kasutama liikumisvabadust; 

Or. en 
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2015/2095(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 48 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 48 a. rõhutab, et kiiresti on vaja edendada 

perekondade taasühinemist, ning palub 

komisjonil tagada, et kõik riikide 

õigusaktides tehtavad muudatused oleksid 

täielikult kooskõlas direktiiviga 

2003/86/EÜ (perekonna taasühinemise 

õiguse kohta) ja Euroopa inimõiguste 

konventsiooni artiklis 8 sätestatud pereelu 

õigusega; 

Or. en 
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Olukord Vahemerel ja vajadus töötada välja ELi terviklik rändekäsitus 

2015/2095(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 58 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 58 a. juhib tähelepanu sellele, et 

murettekitavalt palju on ebaseaduslikke 

rändajaid, kelle suhtes on algatatud 

tagasisaatmismenetlus, kuid keda eri 

põhjustel ei ole võimalik tagasi saata ja 

seetõttu on tekkinud ummikseis; kutsub 

liikmesriike üles niisuguste 

tagasipöördujate seisundit reguleerima; 

Or. en 
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Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Olukord Vahemerel ja vajadus töötada välja ELi terviklik rändekäsitus 

2015/2095(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 64 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 64 a. tunneb muret ELi ühise turvaliste 

päritoluriikide nimekirja võimaliku mõju 

pärast kiirendatud menetluste 

kasutamisele ning niisuguste menetluste 

mõju pärast asjaomaste isikute õigustele; 

väljendab muret komisjoni esitatud 

nimekirja poliitilise iseloomu pärast, 

tuletades meelde, et mõned Lääne-

Balkani riigid ei ole vähemusrühmade 

jaoks turvalised, ning peab tõsiselt 

murettekitavaks Türgi kandmist sellesse 

nimekirja; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 90 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 90 a. peab kahetsusväärseks, et 

veoettevõtjate karistuste direktiivi 

(nõukogu direktiiv 2001/51/EÜ) artiklis 4 

on jäetud liikmesriikidele ulatuslik 

kaalutlusõigus seoses kohustusega 

karistada veoettevõtjaid juhtudel, kui isik 

taotleb rahvusvahelist kaitset; kutsub 

liikmesriike üles kohaldama selle 

direktiivi artikli 4 lõiget 2 rangemalt ning 

varjupaigataotlusega seotud juhtudel 

süstemaatiliselt trahvidest loobuma; palub 

komisjonil kaaluda nõukogu direktiivi 

2001/51/EÜ läbivaatamist; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 97 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 97 a. peab kahetsusväärseks, et 18. märtsil 

2016 saavutatud ELi-Türgi kokkuleppes 

puudub demokraatlik kontroll; väljendab 

sügavat muret seoses inimõiguste ja 

rahvusvahelise õiguse tõsise rikkumise 

ohuga, mis tuleneb kokkuleppest, millega 

ümberasustamine tehakse sõltuvaks 

tagasisaatmisest ja eiratakse 

mittetagasisaatmise põhimõtet, saates kõik 

Kreekasse saabuvad varjupaigataotlejad 

ja ebaseaduslikud rändajad tagasi ilma, et 

hinnataks süstemaatiliselt ja 

individuaalselt isikute haavatavust ja 

kaitsevajadust; 

Or. en 
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2015/2095(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 122 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 122 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike 

üles looma seaduslikke töörändekanaleid 

ja pakkuma rändajatele stiimuleid nende 

kanalite kasutamiseks, kuna sellised 

kanalid vastavad Euroopa majanduslikele 

ja sotsiaalsetele vajadustele; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 122 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 122 b. palub komisjonil esitada 

ettepanekuid uute algatuste kohta, et 

meelitada ELi madalama 

kvalifikatsiooniga töötajaid, võttes aluseks 

hooajatöötajate direktiivi, et näha ette 

selgemad ja lihtsamad ELi lubamise 

eeskirjad, mille tulemusel peaks vähem 

inimesi töötama madala 

kvalifikatsiooniga töökohtadel 

ebaseaduslikult; 

Or. en 

 

 


