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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

20.11.2020 A9-0226/13

Muudatusettepanek 13
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
fraktsiooni ID nimel

Raport A9-0226/2020
Clare Daly
aruande kohta, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019
(2019/2199(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. kutsub liikmesriike üles kaitsma ja 
arendama elujõulist, sõltumatut, 
pluralistlikku ja vaba meediasektorit; 
mõistab sellega seoses hukka kõik 
meetmed, mille eesmärk on vaigistada 
kriitilist meediat ning õõnestada 
meediavabadust ja -pluralismi, sealhulgas 
läbimõeldumatel viisidel, mis tavaliselt ei 
too kaasa hoiatusteate esitamist Euroopa 
Nõukogu ajakirjanduse kaitse ja 
ajakirjanike turvalisuse platvormile; 
väljendab muret valitsuse kontrolli all 
olevate organite loomise pärast, mis 
haldavad suurt osa riigi 
meediamaastikust, ning avaliku sektori 
meediaväljaannete kaaperdamise pärast 
erahuvide teenimiseks; tuletab meelde, et 
olukorras, kus meediaomand on endiselt 
väga kontsentreerunud, olgu siis valitsuse 
või erasektori kätes, kujutab see endast 
märkimisväärset ohtu meediasisus 
esindatud teabe ja seisukohtade 
mitmekesisusele; tuletab meelde, et sõna- 
ja teabevabadus, sealhulgas 
loominguvabadus, ning meediavabadus on 
demokraatia ja õigusriigi alus, ning nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid tagaksid oma 
meediaasutuste sõltumatuse; tuletab 
meelde, et õigus hankida, saada ja levitada 
teavet ja ideid nii suuliselt, kirjalikult kui 
ka ajakirjanduse ja kunstiliste 
väljendusvormide või teiste vahendite 
kaudu on kunstilise eneseväljenduse 

15. nõuab elujõulist, sõltumatut, 
pluralistlikku ja vaba meediasektorit; 
mõistab sellega seoses hukka kõik 
meetmed, mille eesmärk on vaigistada 
kriitilist meediat ning õõnestada 
meediavabadust ja -pluralismi, sealhulgas 
läbimõeldumatel viisidel, nagu valeuudiste 
või vihakõne kasutamine poliitilistel 
eesmärkidel; tuletab meelde, et sõna- ja 
teabevabadus, sealhulgas 
loominguvabadus, ning meediavabadus on 
demokraatia ja õigusriigi alus, ning nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid tagaksid oma 
meediaasutuste sõltumatuse; tuletab 
meelde, et õigus hankida, saada ja levitada 
teavet ja ideid nii suuliselt, kirjalikult kui 
ka ajakirjanduse ja kunstiliste 
väljendusvormide või teiste vahendite 
kaudu on kunstilise eneseväljenduse 
vabaduse osa54;

_______________________
54 Euroopa Inimõiguste Kohtu 24. mai 
1988. aasta otsus kohtuasjas Müller jt vs. 
Šveits, punktid 27 ja 33; Euroopa 
Inimõiguste Kohtu 8. juuli 1999. aasta 
otsus kohtuasjas Karatas vs. Türgi; 
Euroopa Inimõiguste Kohtu 22. oktoobri 
2007. aasta otsus kohtuasjas Lindon, 
Otchakovsky-Laurens ja July vs. 
Prantsusmaa
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vabaduse osa54;

_______________________
54 Euroopa Inimõiguste Kohtu 24. mai 
1988. aasta otsus kohtuasjas Müller jt vs. 
Šveits, punktid 27 ja 33; Euroopa 
Inimõiguste Kohtu 8. juuli 1999. aasta 
otsus kohtuasjas Karatas vs. Türgi; 
Euroopa Inimõiguste Kohtu 22. oktoobri 
2007. aasta otsus kohtuasjas Lindon, 
Otchakovsky-Laurens ja July vs. 
Prantsusmaa

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/14

Muudatusettepanek 14
Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Nicolaus Fest
fraktsiooni ID nimel

Raport A9-0226/2020
Clare Daly
aruande kohta, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019
(2019/2199(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19a. tuletab meelde, et raskete 
süütegude korral kehtib isikliku 
kriminaalvastutuse põhimõte; väljendab 
sellega seoses solidaarsust enamiku 
seaduskuulekate julgeolekujõududega, 
kes täidavad, enamasti väga vaenulikus 
keskkonnas, avaliku julgeoleku tagamise 
olulist ülesannet;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/15

Muudatusettepanek 15
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
fraktsiooni ID nimel

Raport A9-0226/2020
Clare Daly
aruande kohta, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019
(2019/2199(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. tunnistab tõsiseid probleeme, mis 
võivad esile kerkida valdavalt 
euroskeptilistes kogukondades, eelkõige 
vägivaldsete poliitiliste vaadetega seotud 
kogukondades, ning nõuab tungivalt, et 
EL ja liikmesriigid ergutaksid ELi 
kodanike, eelkõige noorte aktiivset 
osalemist ELi küsimustes, et nende 
arvamusi oleks võimalik väljendada 
demokraatlike kanalite kaudu;

25. tunnistab opositsioonierakondade 
aktiivset demokraatlikku panust avalike 
arutelude edendamisse; nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid ergutaksid kodanike aktiivset 
osalemist kõigis avalikes küsimustes;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/16

Muudatusettepanek 16
Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Nicolaus Fest
fraktsiooni ID nimel

Raport A9-0226/2020
Clare Daly
aruande kohta, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019
(2019/2199(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30a. mõistab hukka Euroopa Liidus 
alates 2000. aastast aset leidnud arvukad 
islamirünnakuid, mis on nõudnud 521 
inimelu ja milles on vigastada saanud 
tuhandeid inimesi;

Or. en
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Muudatusettepanek 17
Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Nicolaus Fest
fraktsiooni ID nimel

Raport A9-0226/2020
Clare Daly
aruande kohta, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019
(2019/2199(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30b. rõhutab, et valitsusvälised 
organisatsioonid ja üksikisikud, kes 
aitavad ebaseaduslikel sisserändajatel 
Euroopa piire ületada on tõsiselt 
vastutavad mitte ainult islamirünnakute, 
vaid ka igapäevase vägivalla eest, millega 
liikmesriikide kodanikud puutuvad kokku 
mõne ebaseadusliku sisserändaja tegevuse 
tõttu;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/18

Muudatusettepanek 18
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
fraktsiooni ID nimel

Raport A9-0226/2020
Clare Daly
aruande kohta, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019
(2019/2199(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 31

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
rakendada Euroopa Nõukogu inimõiguste 
voliniku 2019. aasta juuni soovitust 
„Lives saved. Rights protected. Bridging 
the protection gap for refugees and 
migrants in the Mediterranean“ („Elud 
säästetud. Õigused kaitstud. Vahemerel 
pagulaste ja rändajate kaitsel esinevate 
lünkade kõrvaldamine“); kordab, et 
ohutud ja seaduslikud rändevõimalused 
on parim viis inimohvrite vältimiseks; 
nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
intensiivistaksid 
ümberasustamismeetmeid, looksid ELi 
saabumiseks humanitaarkoridorid ning 
näeksid varjupaigataotlejate jaoks ette 
võimaluse taotleda humanitaarviisat;

31. rõhutab, et Vahemerel 
transporditeenusena tegutsevad 
valitsusvälised organisatsioonid loovad 
täiendavaid tõmbetegureid, mis meelitab 
inimesi seadma ohtu enda ja oma laste 
elu, et pääseda paremate majanduslike 
võimaluste nimel Euroopasse, isegi kui 
nende võimalused varjupaiga saamiseks 
on parimal juhul äärmiselt väikesed; 
kordab, et rändajate õigused peavad 
olema tasakaalus liikmesriikide kodanike 
õigustega Euroopas, eelkõige seoses 
nende ohutuse ja julgeolekuga; märgib, et 
kõige hiljutisemad terrorirünnakud 
Euroopas on toime pannud rändajad ning 
et selles tuleb otseselt süüdistada ELi 
liberaalset rändepoliitikat;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/19

Muudatusettepanek 19
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
fraktsiooni ID nimel

Raport A9-0226/2020
Clare Daly
aruande kohta, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019
(2019/2199(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 33

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. mõistab hukka asjaolu, et mõned 
liikmesriigid on kiitnud heaks seadused, 
poliitika ja tavad, mis kahjustavad 
pagulaste, varjupaigataotlejate ja 
rändajate inimõiguste tõhusat kaitset nii 
maal kui ka merel; kutsub Euroopa 
Komisjoni ja liikmesriike üles seadma oma 
rände- ja varjupaigapoliitika keskmesse 
rändajate, varjupaigataotlejate ja 
pagulaste inimõigused ning vastutuse 
jagamise põhimõtte; väljendab sügavat 
muret humanitaarolukorra pärast esmase 
vastuvõtu keskustes; palub komisjonilt 
kiiresti ettepanekuid, kuidas lahendada 
Euroopa pinnal asuvates pagulaste ja 
rändajate vastuvõtukeskustes toimuvaid 
jõhkraid inimõiguste rikkumisi;

33. kutsub liikmesriike üles seadma 
eurooplaste inimõigused oma rände- ja 
varjupaigapoliitika keskmesse; väljendab 
sügavat muret humanitaarolukorra pärast 
esmase vastuvõtu keskustes ja rõhutab 
esmase vastuvõtu keskuste tingimuste 
mõju kohalikule kogukonnale;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/20

Muudatusettepanek 20
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
fraktsiooni ID nimel

Raport A9-0226/2020
Clare Daly
aruande kohta, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019
(2019/2199(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. rõhutab, et elude päästmine on 
juriidiline kohustus, mis tuleneb 
rahvusvahelisest ja ELi õigusest; mõistab 
hukka mõnes liikmesriigis 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
üksikisikute vastu suunatud hirmutamise, 
vahistamised ja kriminaalmenetlused, 
mille põhjus on humanitaarabi andmine 
rändajatele, kelle elu on ohus; kutsub 
liikmesriike üles tagama, et 
humanitaarabi andmist ei 
kriminaliseeritaks kooskõlas välismaalase 
üle riigipiiri ebaseaduslikku toimetamist 
tõkestava ÜRO protokolliga;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 21
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
fraktsiooni ID nimel

Raport A9-0226/2020
Clare Daly
aruande kohta, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019
(2019/2199(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 36

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36. rõhutab, et peaaegu kolmandiku 
varjupaigataotlejatest moodustavad lapsed, 
kes on seetõttu eriti haavatavad; kutsub 
ELi ja liikmesriike üles tõhustama oma 
jõupingutusi, et vältida saatjata alaealiste 
inimkaubanduse ja seksuaalse 
ärakasutamise ohvriks langemist;

36. rõhutab, et peaaegu kolmandiku 
varjupaigataotlejatest moodustavad lapsed, 
kes on seetõttu eriti haavatavad; kutsub 
ELi ja liikmesriike üles tõhustama oma 
jõupingutusi, et vältida saatjata alaealiste 
inimkaubanduse ja seksuaalse 
ärakasutamise ohvriks langemist; rõhutab, 
et üle poole varjupaigataotlustest on 
edutud;

Or. en
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Muudatusettepanek 22
Nicolaus Fest
fraktsiooni ID nimel

Raport A9-0226/2020
Clare Daly
aruande kohta, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019
(2019/2199(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 42

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

42. rõhutab, et õigusriik on 
demokraatia nurgakivi, säilitab võimude 
lahususe, tagab vastutuse, aitab suurendada 
usaldust avaliku sektori institutsioonide 
vastu ning garanteerib seaduslikkuse, 
õiguskindluse, täidesaatva võimu omavoli 
keelatuse, kohtusüsteemi sõltumatuse, 
erapooletuse ja seaduse ees võrdsuse 
põhimõtete järgimise; rõhutab, et õigusriigi 
põhimõte ja eelkõige kohtusüsteemi 
sõltumatus on kodanike põhiõiguste ja -
vabaduste kasutamiseks otsustava 
tähtsusega; juhib tähelepanu sellele, et 
harta artikli 47 kohaselt nõuab põhiõigus 
tõhusale õiguskaitsevahendile juurdepääsu 
„sõltumatule“ kohtule; rõhutab, et 
kohtusüsteemi poliitiline mõjutamine või 
kontroll ning sarnased takistused 
üksikkohtunike sõltumatusele on sageli 
viinud selleni, et kohtusüsteem ei suuda 
täita oma rolli täidesaatva ja seadusandliku 
võimu harude meelevaldse 
võimukasutamise sõltumatu kontrollijana; 
mõistab hukka kohtusüsteemi kasutamise 
poliitilistel eesmärkidel, millega püütakse 
poliitilist teisitimõtlemist kahjustada, see 
ebaseaduslikuks kuulutada ja vaikima 
sundida;

42. rõhutab, et õigusriik on 
demokraatia nurgakivi, säilitab võimude 
lahususe, tagab vastutuse, aitab suurendada 
usaldust avaliku sektori institutsioonide 
vastu ning garanteerib seaduslikkuse, 
õiguskindluse, täidesaatva võimu omavoli 
keelatuse, kohtusüsteemi sõltumatuse, 
erapooletuse ja seaduse ees võrdsuse 
põhimõtete järgimise; rõhutab, et õigusriigi 
põhimõte ja eelkõige kohtusüsteemi 
sõltumatus on kodanike põhiõiguste ja -
vabaduste kasutamiseks otsustava 
tähtsusega; juhib tähelepanu sellele, et 
harta artikli 47 kohaselt nõuab põhiõigus 
tõhusale õiguskaitsevahendile juurdepääsu 
„sõltumatule“ kohtule; rõhutab, et 
kohtusüsteemi poliitiline mõjutamine või 
kontroll ning sarnased takistused 
üksikkohtunike sõltumatusele on sageli 
viinud selleni, et kohtusüsteem ei suuda 
täita oma rolli täidesaatva ja seadusandliku 
võimu harude meelevaldse 
võimukasutamise sõltumatu kontrollijana; 
mõistab hukka kohtusüsteemi kasutamise 
poliitilistel eesmärkidel, millega püütakse 
poliitilist teisitimõtlemist kahjustada, see 
ebaseaduslikuks kuulutada ja vaikima 
sundida; juhib tähelepanu sellele, et 
poliitiline kontroll prokuröride tegevuse 
üle kahjustab võimude lahusust ja 
ohustab õigusriiki;
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