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Tarkistus 1
Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel
S&D-ryhmän puolesta
Erik Marquardt
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura 
Ferrara, Mario Furore, Eleonora Evi, Dino Giarrusso, Chiara Gemma, Sabrina 
Pignedoli, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli, Rosa D’Amato, Marco Zullo

Päätöslauselmaesitys B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Etsintä ja pelastus Välimerellä

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
tehostamaan ennakoivia etsintä- ja 
pelastusoperaatioita tarjoamalla käyttöön 
riittävästi aluksia ja laitteita, jotka on 
erityisesti tarkoitettu etsintä- ja 
pelastusoperaatioihin, sekä henkilöstöä 
reiteillä, joilla ne voivat tehokkaasti 
myötävaikuttaa ihmishenkien turvaamiseen 
joko Frontexin koordinoiman operaation 
puitteissa tai kansainvälisten tai erillisten 
kansallisten tai alueellisten operaatioiden, 
mieluiten siviilitoimien, puitteissa; 
kehottaa komissiota tukemaan tällaisia 
aloitteita poliittisesti ja taloudellisesti; 
kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
täysimääräisesti kaikkia aluksia, jotka 
voivat avustaa etsintä- ja 
pelastusoperaatioissa, mukaan luettuina 
kansalaisjärjestöjen alukset; katsoo, että 
kansalaisjärjestöjen alusten ja 
kauppamerenkulun ei pitäisi korvata sitä, 
että jäsenvaltiot ja unioni täyttävät 
asianmukaisesti etsintä- ja 
pelastusvelvollisuutensa osana 
pitkäjänteisempää, rakenteellista ja 
koordinoitua lähestymistapaa;

2. kehottaa kaikkia EU:n 
jäsenvaltioita tehostamaan ennakoivia 
etsintä- ja pelastusoperaatioita tarjoamalla 
käyttöön riittävästi aluksia ja laitteita, jotka 
on erityisesti tarkoitettu etsintä- ja 
pelastusoperaatioihin, sekä henkilöstöä 
reiteillä, joilla ne voivat tehokkaasti 
myötävaikuttaa ihmishenkien turvaamiseen 
ja tukemaan jäsenvaltioita EU:n 
ulkoisilla merirajoilla joko Frontexin 
koordinoiman operaation puitteissa tai 
kansainvälisten tai erillisten kansallisten tai 
alueellisten operaatioiden, mieluiten 
siviilitoimien, puitteissa; kehottaa 
komissiota tukemaan tällaisia aloitteita 
poliittisesti ja taloudellisesti myös 
ottamalla käyttöön pysyvän ja pakollisen 
siirtojärjestelmän meritse saapuville; 
kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
täysimääräisesti kaikkia aluksia, jotka 
voivat avustaa etsintä- ja 
pelastusoperaatioissa, mukaan luettuina 
kansalaisjärjestöjen alukset; katsoo, että 
kansalaisjärjestöjen alusten ja 
kauppamerenkulun ei pitäisi korvata sitä, 
että jäsenvaltiot ja unioni täyttävät 
asianmukaisesti etsintä- ja 
pelastusvelvollisuutensa osana 
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pitkäjänteisempää, rakenteellista ja 
koordinoitua lähestymistapaa;
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Tarkistus 2
Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel
S&D-ryhmän puolesta
Erik Marquardt
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura 
Ferrara, Mario Furore, Eleonora Evi, Dino Giarrusso, Chiara Gemma, Sabrina 
Pignedoli, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli, Rosa D’Amato, Marco Zullo

Päätöslauselmaesitys B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Etsintä ja pelastus Välimerellä

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa jäsenvaltioita säilyttämään 
satamansa avoimina kansalaisjärjestöjen 
aluksille;

9. kehottaa jäsenvaltioita säilyttämään 
satamansa avoimina kansalaisjärjestöjen 
aluksille, jotka toimivat etsintä- ja 
pelastusoperaatioissa, asiaa koskevien 
kansainvälisten yleissopimusten ja 
muiden sovellettavien sääntöjen 
mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 3
Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel
S&D-ryhmän puolesta
Erik Marquardt
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura 
Ferrara, Mario Furore, Eleonora Evi, Dino Giarrusso, Chiara Gemma, Sabrina 
Pignedoli, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli, Rosa D’Amato, Marco Zullo

Päätöslauselmaesitys B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Etsintä ja pelastus Välimerellä

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. toistaa, että turvalliset ja lailliset 
väylät ovat paras tapa välttää ihmishenkien 
menetyksiä, ja kehottaa jäsenvaltioita 
tukemaan täysimääräisesti UNHCR:n 
evakuointitoimintaa Libyasta ja 
tehostamaan uudelleensijoittamistoimia ja 
ottamaan käyttöön humanitaarisia käytäviä 
Euroopan unioniin;

13. toistaa, että turvalliset ja lailliset 
väylät ovat todellinen vaihtoehto 
ihmissalakuljetukselle ja paras tapa välttää 
ihmishenkien menetyksiä, ja kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan täysimääräisesti 
UNHCR:n evakuointitoimintaa Libyasta ja 
tehostamaan uudelleensijoittamistoimia ja 
ottamaan käyttöön humanitaarisia käytäviä 
Euroopan unioniin;

Or. en


