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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

20.11.2020 A9-0226/57

Muudatusettepanek 57
Karlo Ressler
fraktsiooni PPE nimel

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

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus AD

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

AD. arvestades, et ELi ja rahvusvahelise 
õiguse kohaselt on EL kohustatud ELis 
varjupaika taotlevad isikud vastu võtma ja 
nende taotlusi menetlema; arvestades, et 
tagasisaatmine kujutab endast ELi ja 
rahvusvahelise õiguse rikkumist ning ei 
võimalda rändajatel kasutada neis kindlalt 
sätestatud õiguslikke tagatisi; arvestades, et 
Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik 
väljendas sügavat muret pidevate teadete 
pärast, mille kohaselt rändajaid saadetakse 
vägivaldselt tagasi;

AD. arvestades, et ELi ja rahvusvahelise 
õiguse kohaselt on EL kohustatud ELis 
varjupaika taotlevad isikud vastu võtma ja 
nende taotlusi menetlema; arvestades, et 
tagasisaatmine kujutab endast ELi ja 
rahvusvahelise õiguse rikkumist ning ei 
võimalda rändajatel kasutada neis kindlalt 
sätestatud õiguslikke tagatisi; arvestades, et 
Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik 
väljendas muret teadete pärast, mille 
kohaselt saadetakse rändajaid tagasi; 
arvestades, et kõiki piiridel toimunud 
väidetavaid vahejuhtumeid tuleb 
põhjalikult uurida, eriti juhul, kui 
nendega on seotud õiguskaitseasutused;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/58

Muudatusettepanek 58
Karlo Ressler
fraktsiooni PPE nimel

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

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus AC

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

AC. arvestades, et solidaarsuse 
kriminaliseerimist kasutati jätkuvalt 
vahendina, millega takistada nende 
vabaühenduste tööd, kes püüavad 
Vahemerel inimelusid päästa arvestades, 
et mitmetes ELi riikides on üksikisikutele 
esitatud süüdistusi seoses rändajate ja 
varjupaigataotlejate abistamisega, mis 
näitab murettekitavat suundumust 
kriminaliseerida rändajatele ja 
varjupaigataotlejatele antav 
humanitaarabi;

AC. arvestades, et merel elude 
päästmine on õiguslik kohustus, mida 
tuleb täita nii rahvusvahelise kui ka liidu 
õiguse kohaselt, kuid eelkõige on see 
inimlik ja väljendab solidaarsust ohus 
olevate inimestega; arvestades, et 
hädasolijate abistamisel peavad 
liikmesriigid nii omaette kui ka ELi 
liikmesriikidena tegutsedes või 
asjakohastel rahvusvahelistel foorumitel 
järgima asjakohase rahvusvahelise ja 
liidu õiguse standardeid; kordab oma 
üleskutset, et komisjon võtaks käesoleva 
aasta lõpuks vastu liikmesriikidele 
mõeldud suunised, täpsustades nendega, 
milliseid abi vorme ei tohiks 
kriminaliseerida, et tagada kaasaaitamise 
kriminaalõigusliku reguleerimise suurem 
järjekindlus kõikides liikmesriikides ja 
piirata õigustamatut kriminaliseerimist;
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20.11.2020 A9-0226/59

Muudatusettepanek 59
Karlo Ressler
fraktsiooni PPE nimel

Raport A9-0226/2020
Clare Daly
Aastaaruanne, 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. 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 inimohvreid on 
võimalik vältida ohutute ja seaduslike 
rändevõimaluste loomisega; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid suurendaksid 
jõupingutusi seoses meetmetega, mis 
lihtsustaksid märkimisväärselt 
varjupaigamenetlust, nagu 
ümberasustamine, tagasisaatmine ja 
koostöö kolmandate riikidega;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/60

Muudatusettepanek 60
Karlo Ressler
fraktsiooni PPE nimel

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 32 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32a. võtab murega teadmiseks ELi 
välispiiridel aset leidnud rändajate ja 
pagulaste põhiõiguste rikkumise juhtumid 
ja kordab, et kõigil inimestel on õigus 
kasutada oma inimõigusi; tuletab meelde 
põhiõigust taotleda varjupaika; rõhutab, 
et kõiki piiridel toimunud väidetavaid 
vahejuhtumeid tuleb tingimata põhjalikult 
uurida, eriti juhul, kui nendega on seotud 
õiguskaitseasutused; ergutab ELi ja 
liikmesriike looma turvalisi ja seaduslikke 
rändeteid, mis on üks peamisi vahendeid, 
mille abil võimaldada rahvusvahelist 
kaitset vajavatel inimestel saabuda ELi 
varjupaigataotlejatena korrakohaselt, 
kontrollitult, turvaliselt ja inimväärselt 
ning õõnestada inimkaubanduse 
võrgustike ja inimsmugeldajate 
ärimudelit, samuti vältida seda, et paljud 
võtaksid ohtlikule rändeteele asumise 
riski; tuletab meelde, et elude päästmine 
on solidaarsusakt ohus olevate inimeste 
suhtes, aga ka õiguslik kohustus; kutsub 
liikmesriike ja ELi institutsioone üles 
järgima piirivalve tegevuses ja 
varjupaigamenetlustes rahvusvahelist ja 
ELi õigust ning Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartat; märgib, et füüsilised 
isikud või valitsusvälised 
organisatsioonid, kes hädas olevaid 
inimesi päriselt aitavad, ei peaks kartma 
abistamise eest karistada saamist; 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

rõhutab, et kõik otsingu- ja 
päästeoperatsioonidega tegelevad laevad 
peavad järgima asjakohast rahvusvahelist 
ja liidu õigust ning täitma pädeva 
päästekoordinatsioonikeskuse juhiseid 
ning tegema koostööd liikmesriikide 
ametiasutuste ja Frontexiga, et tagada 
rändajate turvalisus;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/61

Muudatusettepanek 61
Karlo Ressler
fraktsiooni PPE nimel

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 37

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37. kordab, et laste sisserändega 
seotud kinnipidamine ei ole kunagi lapse 
huvides kooskõlas pagulasi ja rändajaid 
käsitleva New Yorgi deklaratsiooniga; 
kutsub ELi ja liikmesriike üles tõhustama 
meetmeid laste kinnipidamise 
lõpetamiseks, eelkõige seoses rändega ELi 
piires, ning töötama välja 
kogukonnapõhised alternatiivid 
kinnipidamisele ja seadma prioriteediks 
integratsiooni, hariduse ja 
psühholoogilise toe; rõhutab, et saatjata 
laps on ennekõike laps, kes võib olla ohtu 
sattunud, ning et liikmesriikide ja 
Euroopa Liidu juhtmõte selliste lastega 
tegelemisel peab olema lastekaitse, mitte 
rändepoliitika, austades seega lapse 
huvidest lähtumise üldpõhimõtet;

37. tuletab meelde, et nii 
rahvusvahelise õiguse kui ka harta 
kohaselt on liikmesriigid kohustatud 
uurima kinnipidamise alternatiive, 
eelkõige laste puhul; kutsub liikmesriike 
üles tagama erivajadustega 
varjupaigataotlejate tulemuslikku ja 
varajast tuvastamist, neile kohandatud 
vastuvõtutingimuste kiiret pakkumist ja 
menetluslike tagatiste pakkumist; kutsub 
liikmesriike ja komisjoni üles võtma 
vajalikke meetmeid teabe andmiseks ja 
läbipaistvuse tagamiseks seoses rändajate 
ja varjupaigataotlejate kinnipidamisega 
liikmesriikides; tuletab meelde, et ELi 
poliitikameetmetes ja tegevustes, sh seoses 
rände- ja varjupaigavaldkonnaga, tuleb 
arvesse võtta ja hinnata lapse õigusi ja 
huve;

Or. en



AM\1218873ET.docx PE661.492v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

20.11.2020 A9-0226/62

Muudatusettepanek 62
Karlo Ressler
fraktsiooni PPE nimel

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

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus V a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Va. arvestades, et tehnoloogia pideva 
arengu tõttu ei ole põhiõiguste riivet kerge 
ette näha; arvestades, et eri infosüsteemid 
võivad mõjutada põhiõigusi, näiteks 
puudulik andmekaitse ja eraelu 
puutumatuse rikkumised; arvestades, et 
nende süsteemide suurem 
koostalitlusvõime võib kaasa tuua meie 
kodanike ja seega nende õiguste kindla ja 
õigeaegsema kaitse, eriti laste kadumise, 
inimkaubanduse või rahapesu vastu 
võitlemise korral; arvestades, et koostöö ja 
teabevahetus julgeolekuvaldkonnas 
tegutsevate ELi eri ametite vahel on 
hädavajalik õigeaegseks ja tõhusaks 
võitluseks terrorismi ja radikaliseerumise 
vastu, aga ka küberkuritegevuse 
ennetamiseks;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/63

Muudatusettepanek 63
Karlo Ressler
fraktsiooni PPE nimel

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30a. rõhutab, et 
diskrimineerimisvastased õigusaktid 
jäävad iga radikaliseerumise ennetamise 
ja juba äärmusorganisatsioonide liikmeks 
saanute deradikaliseerimise strateegia 
põhikomponendiks; kordab, et 
liikmesriigid peavad komisjoni jätkuval 
toetusel parandama oma jõupingutusi 
radikaliseerumise ja vägivaldse 
äärmusluse ennetamiseks, edendades 
Euroopa väärtusi, sallivust ja kogukonda;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/64

Muudatusettepanek 64
Karlo Ressler
fraktsiooni PPE nimel

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 36 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36a. julgustab ELi ja liikmesriike 
eraldama piisavalt vahendeid, et 
õõnestada inimkaubanduse võrgustike ja 
inimsmugeldajate ärimudelit, mis asetab 
üldjuhul kõige vähem kaitstud rühmad, 
nagu lapsed ja naised, eluohtlikesse 
olukordadesse, ning kaitsta paljusid 
inimesi ohtlikule ja kontrollimatule 
rändeteele asumise eest, kus nad ei saa 
ametlikku varjupaigamenetlust kasutada;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/65

Muudatusettepanek 65
Karlo Ressler
fraktsiooni PPE nimel

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 31 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31a. rõhutab ELi välispiiride range 
haldamise tähtsust; rõhutab, et 
piirikontrolli mõjutavad 
humanitaarküsimused tuleb lahendada; 
rõhutab, et ELi ja liikmesriikide 
rändepoliitika peab olema täielikult 
kooskõlas ÜRO 1951. aasta 
pagulasseisundi konventsiooni ja selle 
lisaprotokolliga;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/66

Muudatusettepanek 66
Karlo Ressler
fraktsiooni PPE nimel

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 32

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32. väljendab suurt muret seoses 
korduvate teadetega, et mõnes 
liikmesriigis on õiguskaitseametnikud 
sundinud sisserändajaid jõuga tagasi 
pöörduma; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles seda küsimust uurima 
ning võtma tõhusaid meetmeid tagamaks, 
et sellised poliitikameetmed ja tavad 
kaotatakse, muu hulgas tagades, et 
olemasolevad riiklikud inimõigustega 
tegelevad institutsioonid (ombudsmanid, 
inimõigustega tegelevad riiklikud 
asutused, riigi ennetusasutused) saavad 
teha ELi ja rahvusvaheliste organite 
(Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik, 
piinamise ja ebainimliku või alandava 
kohtlemise või karistamise tõkestamise 
Euroopa Komitee, rassismi ja sallimatuse 
vastu võitlemise Euroopa komisjon, 
Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet) toel 
piirikontrolli üle sõltumatut järelevalvet 
ning tagades, et ELi raha ei kasutata 
põhiõiguste rikkumiste põlistamiseks; 
palub komisjonil ja liikmesriikidel täita 
rahvusvahelist ja ELi õigust, sh Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta sätteid ning luua 
ulatusliku raamistiku, et võimaldada 
seadustatud rännet ja mitte sundida 
migrante kasutama ebaseadusliku rände 
kanaleid;

välja jäetud

Or. en


