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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

3.7.2018 B8-0314/1 

Muudatusettepanek  1 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0314/2018 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

Suunised liikmesriikidele selle kohta, kuidas vältida humanitaarabi andmise 

kriminaliseerimist 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus C 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

C. arvestades, et Euroopa Parlament 

nõudis oma 18. aprilli 2018. aasta 

resolutsioonis turvalist, korrakohast ja 

seaduslikku rännet ja pagulasi käsitlevate 

ÜRO ülemaailmsete kokkulepete vallas 

saavutatud edu kohta, et humanitaarabi ei 

tohiks käsitada kuriteona, et 

hättasattunud inimeste otsimis- ja 

päästesuutlikkust suurendataks ja et kõik 

riigid panustaksid sellesse rohkem, ning 

et erasektori osalejate ja vabaühenduste 

abi nii merel kui ka maal toimuvate 

päästeoperatsioonide läbiviimisel 

tunnustataks; 

C. arvestades, et kriminaalõigus ei ole 

ELi ainupädevuses ning selle suhtes 

kohaldatakse proportsionaalsuse ja 

subsidiaarsuse põhimõtet; arvestades, et 

kohtute sõltumatus on õiguse 

aluspõhimõte; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

3.7.2018 B8-0314/2 

Muudatusettepanek  2 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0314/2018 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

Suunised liikmesriikidele selle kohta, kuidas vältida humanitaarabi andmise 

kriminaliseerimist 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et komisjon rõhutas 

oma talituste töödokumendis kaasmeetmete 

paketi REFIT-hinnangu kohta, et praeguse 

olukorra parandamisele ja tegeliku 

humanitaarabi kriminaaliseerimisega 

seotud ohtude vältimisele võiks kaasa 

aidata tõhusam teadmiste ning heade 

tavade vahetamine prokuratuuride, 

õiguskaitseasutuste ja 

kodanikuühiskonna vahel; 

D. arvestades, et komisjon rõhutas 

oma talituste töödokumendis kaasmeetmete 

paketi REFIT-hinnangu kohta, et praeguse 

mitterahuldava olukorra parandamisele 

võiks kaasa aidata tõhusam teadmiste ning 

heade tavade vahetamine prokuratuuride ja 

õiguskaitseasutuste vahel; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

3.7.2018 B8-0314/3 

Muudatusettepanek  3 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0314/2018 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

Suunised liikmesriikidele selle kohta, kuidas vältida humanitaarabi andmise 

kriminaliseerimist 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

E. arvestades, et kaasaaitamise 

direktiivi artikli 1 lõike 1 punkt b ei 

kohusta liikmesriike hoiduma karistamast 

ebaseaduslikule viibimisele kaasaaitamise 

eest juhul, kui puudub kavatsus või 

rahaline kasu, ning arvestades, et 

raamotsus ei sisalda kohustuslikke sätteid, 

mis takistaksid karistuse määramist 

tegevuse eest humanitaareesmärkidel või 

hädaolukorras; 

E. arvestades, et kaasaaitamise 

direktiivi artikli 1 lõike 1 punkt b ei 

kohusta liikmesriike hoiduma karistamast 

ebaseaduslikule viibimisele kaasaaitamise 

eest juhul, kui puudub kavatsus või 

rahaline kasu, ning arvestades, et 

raamotsus ei sisalda kohustuslikke sätteid, 

mis takistaksid karistuse määramist 

tegevuse eest humanitaareesmärkidel või 

hädaolukorras; arvestades, et selle sätte 

tulemuseks on mitmeti mõistetav olukord, 

mis vajab selgitamist; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

3.7.2018 B8-0314/4 

Muudatusettepanek  4 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0314/2018 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

Suunised liikmesriikidele selle kohta, kuidas vältida humanitaarabi andmise 

kriminaliseerimist 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 E a. arvestades, et kuigi direktiivi 

artikli 1 lõikes 2 tehakse tarbetult vahet 

abi andmise algpõhjustel; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

3.7.2018 B8-0314/5 

Muudatusettepanek  5 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0314/2018 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

Suunised liikmesriikidele selle kohta, kuidas vältida humanitaarabi andmise 

kriminaliseerimist 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. rõhutab, et vastavalt välismaalase 

ebaseaduslikku üle riigipiiri toimetamist 

tõkestavale ÜRO protokollile ei tuleks 

humanitaarabi andmist kriminaliseerida; 

3. soovitab, et igasugune abi, mida 

antakse isikule, kes ebaseaduslikult 

siseneb liikmesriigi territooriumile, läbib 

selle või elab seal, tuleks vastavalt 

direktiivi artiklile 1 kriminaliseerida; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

3.7.2018 B8-0314/6 

Muudatusettepanek  6 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0314/2018 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

Suunised liikmesriikidele selle kohta, kuidas vältida humanitaarabi andmise 

kriminaliseerimist 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. väljendab kahetsust kaasaaitamise 

direktiiviga ette nähtud humanitaarabi 

puudutava erandi väga piiratud ülevõtmise 

üle liikmesriikide poolt ja märgib, et 

erandit tuleks rakendada kohtumenetluse 

vältimiseks, et tagada, et süüdistust ei 

esitata üksikisikutele ja 

kodanikuühiskonna organisatsioonidele, 

kes aitavad rändajaid 

humanitaarkaalutlustel; 

5. võtab teadmiseks kaasaaitamise 

direktiiviga ette nähtud humanitaarabi 

puudutava erandi väga piiratud ülevõtmise 

liikmesriikide poolt, mille põhjuseks on 

sellise sätte õiguslik ebaselgus; pidades 

silmas asjaolu, et kriminaalõiguslike 

erandite lubamine on iga liikmesriigi 

suveräänne õigus, palub komisjonil teha 

ettepanek direktiivi 2002/90/EÜ 

muutmiseks eesmärgiga jätta välja artikli 

1 lõige 2; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

3.7.2018 B8-0314/7 

Muudatusettepanek  7 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0314/2018 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

Suunised liikmesriikidele selle kohta, kuidas vältida humanitaarabi andmise 

kriminaliseerimist 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. kutsub liikmesriike üles võtma üle 

kaasaaitamise direktiiviga ettenähtud 

humanitaarabi puudutav erand ja 

kehtestama asjakohased süsteemid, et 

jälgida kaasmeetmete paketi jõustamist ja 

tulemuslikku praktilist rakendamist, 

kogudes ja salvestades igal aastal teabe 

nende inimeste arvu kohta, kes on 

kaasaaitamise eest vahistatud piiril ja 

sisemaal, algatatud kohtumenetluste arvu, 

süüdimõistvate kohtuotsuste arvu koos 

kohtuotsuste langetamist käsitleva 

teabega ja juurdluse peatamise põhjused; 

6. kinnitab veel kord, et 

valitsusvälistele organisatsioonidele 

kohaldatakse isegi juhul, kui nad 

annavad „humanitaarabi“ 

rahvusvahelistes vetes ja/või ELi 

välismaismaapiiril, täielikult kõiki 

rahvusvahelise ja riikliku õiguse 

kohaldatavaid sätteid; 

Or. en 

 

 


