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22.10.2019 B9-0154/74

Tarkistus 74
Fabienne Keller
Renew-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Välimerellä tapahtuvat etsintä- ja pelastusoperaatiot

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. toteaa, että neuvosto ei käsittele 
tällä hetkellä maihinnousua ja 
uudelleensijoittamista koskevaa 
ennakoitavissa olevaa järjestelmää 
huolimatta heinäkuussa 2019 Pariisissa 
järjestetyn korkean tason kokouksen 
jälkeen tehdyistä ilmoituksista, joiden 
mukaan 14 jäsenvaltiota hyväksyi Saksan 
ja Ranskan ehdottaman uuden 
solidaarisuusmekanismin ja joihin liittyen 
Maltalla järjestettiin 23. syyskuuta 
korkean tason kokous; ottaa huomioon, 
että kokouksen jälkeen annetussa 
yhteisessä julistuksessa korostetaan 
allekirjoittajajäsenvaltioiden sitoutumista 
paremmin ennakoitavissa olevaan ja 
tehokkaampaan väliaikaiseen 
solidaarisuusmekanismiin, jotta voidaan 
varmistaa avomereltä aluksiin otettujen 
muuttajien ihmisarvoinen maihinnousu 
turvalliseen paikkaan; ottaa huomioon, että 
mekanismi olisi voimassa 6 kuukautta ja 
sitä voidaan jatkaa uudella sopimuksella; 
ottaa huomioon, että julistuksella ei 
perusteta osallistuvien jäsenvaltioiden 
etsintä- ja pelastustoimien 
yhteistyöjärjestelmää; toteaa, että 
parlamenttia ei ole otettu mukaan näihin 
keskusteluihin;

I. toteaa, että pelastettujen ihmisten 
maihinnousu ja uudelleensijoittaminen 
ovat tehokkaan merellä tehtävän etsintä- 
ja pelastusoperaation kulmakiviä; ottaa 
huomioon, että Saksa ja Ranska 
ehdottivat kesällä uutta maihinnousua ja 
uudelleensijoittamista koskevaa 
solidaarisuusmekanismia ja jäsenvaltiot 
keskustelivat siitä Pariisissa korkean 
tason kokouksissa heinäkuun lopussa ja 
Maltalla 23. syyskuuta; toteaa, että 
ehdotuksesta keskusteltiin 8. lokakuuta 
pidetyssä neuvoston kokouksessa; ottaa 
huomioon, että kokouksen jälkeen 
annetussa yhteisessä julistuksessa todetaan 
allekirjoittajajäsenvaltioiden sitoutumista 
paremmin ennakoitavissa olevaan ja 
tehokkaampaan väliaikaiseen 
solidaarisuusmekanismiin, jotta voidaan 
varmistaa avomereltä aluksiin otettujen 
muuttajien ihmisarvoinen maihinnousu 
turvalliseen paikkaan; ottaa huomioon, että 
mekanismi olisi voimassa 6 kuukautta ja 
sitä voidaan jatkaa uudella sopimuksella; 
ottaa huomioon, että tämän järjestelmän 
perustamista ja jäsenvaltioiden 
enemmistön osallistumista ei voida tällä 
hetkellä pitää itsestään selvänä; ottaa 
huomioon, että julistuksella ei perusteta 
osallistuvien jäsenvaltioiden etsintä- ja 
pelastustoimien yhteistyöjärjestelmää; 
toteaa, että parlamenttia ei ole otettu 
mukaan näihin keskusteluihin;
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22.10.2019 B9-0154/75

Tarkistus 75
Malik Azmani
Renew-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Välimerellä tapahtuvat etsintä- ja pelastusoperaatiot

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. toteaa, että muuttajat ovat olleet 
kannattavaa liiketoimintaa salakuljettajille 
ja ihmiskauppiaille; toteaa, että viimeksi 
mainittujen liiketoimintamallit ovat 
reagoineet hyvin nopeasti tilanteen 
kehitykseen maalla ja merellä; pitää 
tärkeänä, että EU lisää toimiaan 
salakuljetuksen torjumiseksi;

O. toteaa, että muuttajat ovat olleet 
kannattavaa liiketoimintaa salakuljettajille 
ja ihmiskauppiaille; toteaa, että näiden 
liiketoimintamallit ovat reagoineet hyvin 
nopeasti tilanteen kehitykseen maalla ja 
merellä; pitää tärkeänä, että EU lisää 
toimiaan salakuljetuksen torjumiseksi;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/76

Tarkistus 76
Malik Azmani
Renew-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Välimerellä tapahtuvat etsintä- ja pelastusoperaatiot

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan S kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

S. ottaa huomioon, että joidenkin 
Välimeren satamien sulkemisen jälkeen 
komissio on koordinoinut tilapäisiä 
maihinnousuja ja vapaaehtoista 
uudelleensijoittamismallia; ottaa 
huomioon, että vuoden 2019 alusta lähtien 
Maltalla on tullut maihin 620 ihmistä ja 
Italiassa 718; ottaa huomioon, että 
Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto 
(EASO) on tukenut 12:ta 
maihinnousuoperaatiota ja niitä seuranneita 
siirto-operaatioita Italiassa ja Maltalla; 
ottaa huomioon, että suurin osa maihin 
nousseista anoo kansainvälistä suojelua ja 
monet heistä ovat haavoittuvassa asemassa 
olevia henkilöitä, kuten naisia ja ilman 
huoltajaa olevia alaikäisiä, jotka tarvitsevat 
välitöntä suojelua;

S. ottaa huomioon, että joidenkin 
Välimeren satamien sulkemisen jälkeen 
Euroopan komissio on koordinoinut 
tilapäisiä maihinnousuja ja vapaaehtoista 
uudelleensijoittamismallia; ottaa 
huomioon, että vuoden 2019 alusta lähtien 
Maltalla on tullut maihin 620 ihmistä ja 
Italiassa 718; ottaa huomioon, että 
Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto 
(EASO) on tukenut 12:ta 
maihinnousuoperaatiota ja niitä seuranneita 
siirto-operaatioita Italiassa ja Maltalla; 
ottaa huomioon, että suurin osa maihin 
nousseista ihmisistä anoo kansainvälistä 
suojelua ja monet heistä ovat 
haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä, 
kuten naisia ja ilman huoltajaa olevia 
alaikäisiä, jotka tarvitsevat välitöntä 
suojelua;
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22.10.2019 B9-0154/77

Tarkistus 77
Fabienne Keller
Renew -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Välimerellä tapahtuvat etsintä- ja pelastusoperaatiot

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa jäsenvaltioita säilyttämään 
satamansa avoimina kansalaisjärjestöjen 
aluksille;

9. kehottaa jäsenvaltioita säilyttämään 
satamansa avoimina aluksille, myös 
kansalaisjärjestöjen aluksille, jotka ovat 
toteuttaneet pelastusoperaatioita ja 
haluaisivat laskea matkustajansa maihin;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/78

Tarkistus 78
Malik Azmani
Renew-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Välimerellä tapahtuvat etsintä- ja pelastusoperaatiot

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota jakamaan 
kattavia tietoja EU:n ja jäsenvaltioiden 
rahoituksen avulla annetusta tuesta 
kolmansien maiden, myös Libyan, Turkin, 
Egyptin, Tunisian ja Marokon, raja- ja 
rannikkovartiostoille, eikä ainoastaan 
suorista tuista, vaan myös aineellisesta, 
teknisestä ja koulutukseen liittyvästä 
avusta, myös osana EU:n virastojen 
toimintaa; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita arvioimaan väitteitä, joiden 
mukaan Libyan rannikkovartiosto rikkoo 
vakavasti perusoikeuksia, ja lopettamaan 
yhteistyön, jos ilmenee vakavia 
perusoikeusloukkauksia, joita merellä 
pysäytetyt henkilöt kohtaavat sen jälkeen, 
kun EU on välittänyt Libyan 
rannikkovartiostolle tietoja; tukee tältä osin 
Euroopan neuvoston 
ihmisoikeusvaltuutetun suosituksia, joissa 
kehotetaan kiireesti tarkistamaan kaikkia 
yhteistyötoimia ja käytäntöjä Libyan 
rannikkovartioston kanssa, määrittämään 
se, mitkä näistä vaikuttavat suoraan tai 
välillisesti merellä pysäytettyjen ihmisten 
palauttamisen yhteydessä ilmeneviin 
vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, ja 
keskeyttämään nämä siihen asti, kunnes on 
olemassa selvät takeet siitä, että 
ihmisoikeuksia noudatetaan;

10. kehottaa komissiota jakamaan 
kattavia tietoja EU:n ja jäsenvaltioiden 
EU:n rahastoista antamasta tuesta 
kolmansien maiden, myös Libyan, Turkin, 
Egyptin, Tunisian ja Marokon, raja- ja 
rannikkovartiostoille, eikä ainoastaan 
suorista tuista, vaan myös aineellisesta, 
teknisestä ja koulutukseen liittyvästä 
avusta, myös osana EU:n virastojen 
toimintaa; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita arvioimaan väitteitä, joiden 
mukaan Libyan rannikkovartiosto rikkoo 
vakavasti perusoikeuksia, ja lopettamaan 
yhteistyön, jos ilmenee vakavia 
perusoikeusloukkauksia, joita merellä 
pysäytetyt henkilöt kohtaavat sen jälkeen, 
kun EU on välittänyt Libyan 
rannikkovartiostolle tietoja; tukee tältä osin 
Euroopan neuvoston 
ihmisoikeusvaltuutetun suosituksia, joissa 
kehotetaan kiireesti tarkistamaan kaikkia 
yhteistyötoimia ja käytäntöjä Libyan 
rannikkovartioston kanssa, määrittämään 
se, mitkä näistä vaikuttavat suoraan tai 
välillisesti merellä pysäytettyjen ihmisten 
palauttamisen yhteydessä ilmeneviin 
vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, ja 
keskeyttämään nämä siihen asti, kunnes on 
olemassa selvät takeet siitä, että 
ihmisoikeuksia noudatetaan; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan 
kolmansien maiden tukemista aineellisen, 
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teknisen ja koulutuksen liittyvän avun 
kautta, edellyttäen että ei ole ilmoitettu 
perusoikeusloukkauksista, jotta voidaan 
pyrkiä kansainväliseen lähestymistapaan, 
jolla estetään kuolemantapaukset 
Välimerellä;
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22.10.2019 B9-0154/79

Tarkistus 79
Malik Azmani
Renew-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Välimerellä tapahtuvat etsintä- ja pelastusoperaatiot

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 EU:hun ja asianmukaisen suojan 
tarjoaminen pakolaisille lähtömaissa tai 
niiden lähellä ovat paras tapa välttää 
ihmishenkien menetyksiä, ja kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan täysimääräisesti 
UNHCR:n evakuointitoimintaa Libyasta ja 
tehostamaan nopeasti 
uudelleensijoittamisponnisteluja ja 
ottamaan käyttöön humanitaarisia käytäviä 
Euroopan unioniin;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/80

Tarkistus 80
Maite Pagazaurtundúa
Renew-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Välimerellä tapahtuvat etsintä- ja pelastusoperaatiot

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 paras tapa välttää ihmishenkien 
menetyksiä, ja kehottaa jäsenvaltioita 
tukemaan täysimääräisesti UNHCR:n 
evakuointitoimintaa Libyasta ja 
tehostamaan uudelleensijoittamistoimia ja 
ottamaan käyttöön humanitaarisia käytäviä 
Euroopan unioniin; katsoo, että Euroopan 
unionin olisi annettava pakolaisaseman 
saaneille mahdollisuus päästä EU:n 
alueelle turvallisissa olosuhteissa ja että 
sen olisi estettävä rikollisryhmiä 
tekemästä voittoa ihmisten elämästä, 
esimerkiksi auttamalla UNHCR:ää 
käsittelemään turvapaikkahakemuksia ja 
toteuttamaan 
uudelleensijoittamisohjelmia alueen 
turvallisissa kolmansissa maissa;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/81

Tarkistus 81
Fabienne Keller
Renew-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Välimerellä tapahtuvat etsintä- ja pelastusoperaatiot

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa neuvostoa esittämään 
pikaisesti kantansa oikeudenmukaisesta 
ja kestävästä mekanismista, jonka 
mukaan merellä pelastetut tai EU:n 
alueelle itsenäisesti saapuneet henkilöt 
voidaan jakaa, ja aloittamaan neuvottelut 
parlamentin kanssa, koska se on 
lainsäädäntövallan käyttäjä; panee 
tyytyväisenä merkille Maltalla pidetyn 
ministerikokouksen tulokset, jotka 
koskevat paremmin ennakoitavissa olevan 
ja tehokkaamman väliaikaisen 
solidaarisuusmekanismin kehittämistä;

15. panee tyytyväisenä merkille 
Maltalla pidetyn ministerikokouksen 
tulokset ensimmäisenä askeleena kohti 
paremmin ennakoitavissa olevaa ja 
tehokkaampaa solidaarisuusmekanismia; 
pitää valitettavana, että kaikki jäsenvaltiot 
eivät ole hyväksyneet tätä mekanismia; 
kehottaa neuvostoa esittämään pikaisesti 
jäsenvaltioiden enemmistön tukeman 
kannan oikeudenmukaisesta ja kestävästä 
mekanismista, jonka mukaan merellä 
pelastetut tai EU:n alueelle itsenäisesti 
saapuneet henkilöt voidaan jakaa, ja 
aloittamaan neuvottelut parlamentin 
kanssa, koska se on lainsäädäntövallan 
käyttäjä;

Or. en


