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Humanitaarviisad 

(2018/2271(INL)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

A. arvestades, et hoolimata arvukatest 

teadetest rahvusvahelist kaitset 

taotlevatele isikutele turvaliste ja 

seaduslike Euroopa territooriumile pääsu 

võimaluste loomise kohta ja sellekohastest 

nõudmistest, ei ole kaitstud sisenemise 

korda liidu tasandil ühtlustatud ja puudub 

ka Euroopa tasandi õigusraamistik 

humanitaarviisade, st viisade kohta, mis 

väljastatakse eesmärgiga, et viisa saajad 

jõuaksid rahvusvahelise kaitse 

taotlemiseks liikmesriikide 

territooriumile; 

A. arvestades, et humanitaarviisad on 

üks olemasolevatest vahenditest, mida 

suveräänsed liikmesriigid võivad 

otsustada kasutada, tagamaks, et 

inimestel, kes seda vajavad, on võimalik 

saada seaduslikul teel Euroopas 

rahvusvaheline kaitse; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et humanitaarkaitse 

saamiseks riiki sisenemise korra alusel 
või ümberasustamise kaudu 

liikmesriikidesse lubatud isikute arv on 

üleilmsete vajadustega võrreldes endiselt 

väike ning liikmesriikide vahel on selles 

suhtes märkimisväärseid erinevusi; 

arvestades, et humanitaarkaitse saamiseks 

ja ümberasustamise kaudu riiki sisenemise 

korra kohaldamisala on kitsalt piiritletud 

ning ümberasustamise korral on see 

rangelt seotud haavatavuse ja ÜRO 

Pagulaste Ülemvoliniku Ametis 

pagulasena registreerimise 

kriteeriumidega; 

D. arvestades, et mitmes ELi 

liikmesriigis kehtivad praegu või kehtisid 

varem riiklikud humanitaarviisade 

väljastamise süsteemid, et tagada viisat 

vajavate inimeste kaitstud riiki 

sisenemine; arvestades, et 

ümberasustamise kohaldamisala hõlmab 

ainult isikuid, kellele on antud pagulase 

staatus ja kes vastavad täiendavatele 

haavatavuse või geograafilistele 

kriteeriumidele; 

Or. en 



 

AM\1171714ET.docx  PE631.582v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.12.2018 A8-0423/6 

Muudatusettepanek  6 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitaarviisad 

(2018/2271(INL)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

E.  arvestades, et selle tõttu on 

hinnanguliselt 90 % rahvusvahelise kaitse 

saanud isikutest jõudnudliitu 

ebaseaduslikul viisil, mille pärast neid 

häbimärgistatakse veel enne, kui nad 

liikmesriikide välispiiridele saabuvad; 

E. arvestades, et vastavalt 

Rahvusvahelise 

Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) 

andmetele sisenes 1. augustiks 2018 

meritsi Euroopasse 58 158 rändajat ja 

pagulast; arvestades, et möödunud aasta 

samal ajal oli see koguarv 113 283 ja 

2016. aastal samal ajal enam kui 261 228; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

I. arvestades, et nii nõukogu kui ka 

komisjon on need muudatusettepanekud 

tagasi lükanud, muu hulgas põhjendusega, et 

selliseid sätteid ei tohiks määrusse (EÜ) nr 

810/2009 lisada, kuna selle kohaldamisala 

hõlmab ainult lühiajalisi viisasid; 

I. arvestades, et nii nõukogu kui ka 

komisjon on need muudatusettepanekud 

tagasi lükanud muu hulgas põhjendusega, et 

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika 

kohaselt ei tohiks selliseid sätteid määrusse 

(EÜ) nr 810/2009 lisada, kuna selle 

kohaldamisala hõlmab ainult lühiajalisi 

viisasid; 

Or. en 



 

AM\1171714ET.docx  PE631.582v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.12.2018 A8-0423/8 

Muudatusettepanek  8 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitaarviisad 

(2018/2271(INL)) 

Resolutsiooni ettepanek 

I lisa – lõik 1 – punkt 5 – taane 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– sätestama viisataotluste esitamise 

praktilise korra, mis hõlmab muu hulgas 

taotlusvormi täitmist, taotleja isikuandmete 

esitamist, sh biomeetrilised tunnused, ning 

võimaluste piires dokumenteeritud 

põhjuste esitamist tagakiusamise või raske 

kahju saamise ohu kohta; 

– sätestama viisataotluste esitamise 

praktilise korra, mis hõlmab muu hulgas 

taotlusvormi täitmist, taotleja isikuandmete 

(isikut tõendavad dokumendid) esitamist, 

sh biomeetrilised tunnused, ning 

võimaluste piires dokumenteeritud 

põhjuste esitamist tagakiusamise või raske 

kahju saamise ohu kohta; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– sätestama, et viisataotlusi 

hinnatakse taotleja avalduse ja vestluse 

ning võimaluse korral tõendavate 

dokumentide alusel, ilma täieliku seisundi 

kindlaksmääramise menetluseta; 

– sätestama, et pärast nende 

vastuvõetavaks tunnistamist hinnatakse 

viisataotluste puhul seda, kas taotlejate 

päritoluriigis on tagakiusamise või tõsise 

kahju ohvriks langemise ohu kohta 

olemas paikapidav nõue ja kas taotlejad 

olid juba transiidiriigis väljaspool ohtu, 

kooskõlas direktiivi 2013/32/EL artikliga 

33 jj; 

Or. en 
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I lisa – lõik 1 – punkt 5 – taane 5 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – arvestades, et eelnevalt tuleb koostada 

nimekiri turvalistest esimese varjupaiga 

riikidest direktiivi 2013/32/EL artikli 33 jj 

tähenduses; arvestades, et vähemalt 

Türgi, Liibanon ja Jordaania tuleks 

lugeda selliste turvaliste transiidiriikide 

hulka, välja arvatud erakorralistel 

juhtudel, kui üksikutele taotlejatele ei 

pruugi saada osaks nõuetekohane 

kohtlemine riiki sisenemisel selliste 

tegurite tõttu nagu nende rahvus või 

kultuuriline taust, tervislik seisund jne;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– sätestama, et kolmanda riigi kodanikul, 

kellele viisat ei anta, on võimalus otsus 

edasi kaevata, nagu on praegu ette nähtud 

lühiajalise viisa andmisest keeldumise või 

riiki sisenemise keelu juhtudel; 

välja jäetud 

Or. en 

 

 


