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Muudatusettepanek 120
Anne-Sophie Pelletier

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1. võtab vastu allpool toodud esimese 
lugemise seisukoha, võttes arvesse 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse 
töörühma soovitusi;

1. Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV
ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides 
ebaseaduslikult viibivate kolmandate 
riikide kodanike tagasisaatmisel (uuesti 
sõnastatud)
Euroopa Komisjoni panus
19.–20. septembril 2018 Salzburgis 
toimuvasse riigijuhtide kohtumisse

Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV
ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides 
seadusliku aluseta viibivate kolmandate 
riikide kodanike tagasisaatmisel (uuesti 
sõnastatud)
Euroopa Komisjoni panus
19.–20. septembril 2018 Salzburgis 
toimuvasse riigijuhtide kohtumisse

Or. en

Selgitus

See on horisontaalne muudatusettepanek, mis on seotud põhjenduste 6, 9, 10, 22, 25, 32, 40 ja 
47 ning artiklite 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 ja 22 kohta esitatud muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 122
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV
ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides 
ebaseaduslikult viibivate kolmandate 
riikide kodanike tagasisaatmisel (uuesti 
sõnastatud)
Euroopa Komisjoni panus
19.–20. septembril 2018 Salzburgis 
toimuvasse riigijuhtide kohtumisse

Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV
ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides 
seadusliku aluseta viibivate kolmandate 
riikide kodanike tagasisaatmisel (uuesti 
sõnastatud)
Euroopa Komisjoni panus
19.–20. septembril 2018 Salzburgis 
toimuvasse riigijuhtide kohtumisse

Or. en

Selgitus

Terminit „ebaseaduslik“ ei peeta rändekontekstis asjakohaseks. See asendatakse terves 
tekstis väljendiga „seadusliku aluseta“. Rahvusvahelised ühendused, nagu ÜRO 
Peaassamblee ja Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon, on kõik soovitanud kasutada 
termineid „seadusliku aluseta“ või „dokumentideta“. See on horisontaalne 
muudatusettepanek, mis on seotud artiklitega 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 ja 22.

Muudatusettepanek 123
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Tulemuslik ja õiglane 
tagasisaatmispoliitika on oluline osa liidu 
toimimisviisist rände paremal haldamisel 
kõigis selle aspektides, nagu on kajastatud 
mais 2015 vastu võetud Euroopa rände 
tegevuskavas11.

(2) Liikmesriikide välispiirid on liidu 
piirid. Ühine tagasisaatmispoliitika, mis on 
nii tulemuslik kui ka ebaseaduslikult 
riigis viibivate rändajate õigusi austav, on 
oluline osa liidu toimimisviisist rände 
paremal haldamisel kõigis selle aspektides, 
nagu on kajastatud mais 2015 vastu võetud 
Euroopa rände tegevuskavas11.

_________________ _________________
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11 COM(2015) 285 final. 11 COM(2015) 285 final.

Or. it

Muudatusettepanek 124
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Tulemuslik ja õiglane 
tagasisaatmispoliitika on oluline osa liidu 
toimimisviisist rände paremal haldamisel 
kõigis selle aspektides, nagu on kajastatud 
mais 2015 vastu võetud Euroopa rände 
tegevuskavas11.

(2) Väärikas, inimlik ja õigustel 
põhinev poliitika peaks olema aluseks 
liidu toimimisviisile rände paremal 
haldamisel kõigis selle aspektides.

_________________
11 COM(2015) 285 final.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Tulemuslik ja õiglane 
tagasisaatmispoliitika on oluline osa liidu 
toimimisviisist rände paremal haldamisel 
kõigis selle aspektides, nagu on kajastatud 
mais 2015 vastu võetud Euroopa rände 
tegevuskavas11.

(2) Tulemuslik ja õiglane 
tagasisaatmispoliitika on oluline osa liidu 
toimimisviisist rände paremal ja 
tasakaalustatumal haldamisel kõigis selle 
aspektides, nagu on kajastatud mais 2015 
vastu võetud Euroopa rände 
tegevuskavas11.

_________________ _________________
11 COM(2015) 285 final. 11 COM(2015) 285 final.

Or. fr
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Muudatusettepanek 126
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Tulemuslik ja õiglane 
tagasisaatmispoliitika on oluline osa liidu 
toimimisviisist rände paremal haldamisel 
kõigis selle aspektides, nagu on kajastatud 
mais 2015 vastu võetud Euroopa rände 
tegevuskavas11.

(2) Tulemuslik, tõhus ja kiire 
tagasisaatmispoliitika on oluline osa liidu 
toimimisviisist rände paremal haldamisel 
kõigis selle aspektides, nagu on kajastatud 
mais 2015 vastu võetud Euroopa rände 
tegevuskavas11.

_________________ _________________
11 COM(2015) 285 final. 11 COM(2015) 285 final.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) 28. juunil 2018. aastal rõhutas 
Euroopa Ülemkogu oma järeldustes 
vajadust oluliselt kiirendada 
ebaseaduslike rändajate tulemuslikku 
tagasisaatmist ning avaldas heameelt 
komisjoni kavatsuse üle esitada 
seadusandlikud ettepanekud 
tulemuslikuma ja järjekindlama Euroopa 
tagasisaatmispoliitika kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 128
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) 28. juunil 2018. aastal rõhutas 
Euroopa Ülemkogu oma järeldustes 
vajadust oluliselt kiirendada ebaseaduslike 
rändajate tulemuslikku tagasisaatmist ning 
avaldas heameelt komisjoni kavatsuse üle 
esitada seadusandlikud ettepanekud 
tulemuslikuma ja järjekindlama Euroopa 
tagasisaatmispoliitika kohta.

(3) Ebaseaduslike sisserändajate 
tagasisaatmise määr on liidus endiselt 
ebapiisav. Nagu rõhutas Euroopa 
Ülemkogu oma 28. juuni 2018. aasta 
järeldustes, tuleb vastu võtta tulemuslik ja 
ühtne Euroopa tagasisaatmispoliitika, et 
tagasipöördumis- ja tagasivõtumenetluste 
tõhustamise kaudu oluliselt kiirendada 
ebaseaduslike rändajate tulemuslikku 
tagasisaatmist, sealhulgas sõlmides uusi 
kahepoolseid tagasivõtulepinguid ja 
tagades olemasolevate täieliku 
rakendamise.

Or. it

Muudatusettepanek 129
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) 28. juunil 2018. aastal rõhutas 
Euroopa Ülemkogu oma järeldustes 
vajadust oluliselt kiirendada ebaseaduslike 
rändajate tulemuslikku tagasisaatmist ning 
avaldas heameelt komisjoni kavatsuse üle 
esitada seadusandlikud ettepanekud 
tulemuslikuma ja järjekindlama Euroopa 
tagasisaatmispoliitika kohta.

(3) 28. juunil 2018. aastal rõhutas 
Euroopa Ülemkogu oma järeldustes 
vajadust oluliselt kiirendada ebaseaduslike 
rändajate tulemuslikku tagasisaatmist ning 
avaldas heameelt komisjoni kavatsuse üle 
esitada seadusandlikud ettepanekud 
tulemuslikuma ja järjekindlama Euroopa 
tagasisaatmispoliitika kohta. Need 
järeldused on tehtud olukorras, kus 
2017. aastal oli tegelik tagasisaatmise 
määr üksnes ainult 36,6 %, mis on 
endiselt väga madal.

Or. fr

Muudatusettepanek 130
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Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 28. juunil 2018. aastal rõhutas 
Euroopa Ülemkogu oma järeldustes 
vajadust oluliselt kiirendada seadusliku 
aluseta rändajate tulemuslikku 
tagasisaatmist ning avaldas heameelt 
komisjoni kavatsuse üle esitada 
seadusandlikud ettepanekud tulemuslikuma 
ja järjekindlama Euroopa 
tagasisaatmispoliitika kohta.

(3) 28. juunil 2018. aastal rõhutas 
Euroopa Ülemkogu oma järeldustes 
vajadust oluliselt kiirendada 
ebaseaduslikult viibivate rändajate ja 
edutute varjupaigaotsijate tulemuslikku 
tagasisaatmist ning avaldas heameelt 
komisjoni kavatsuse üle esitada 
seadusandlikud ettepanekud tulemuslikuma 
ja järjekindlama Euroopa 
tagasisaatmispoliitika kohta.

(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses.)

Or. nl

Selgitus

Uus termin „seadusliku aluseta ränne“ tekitab segadust ebaseadusliku sisserände 
põhiolemuse kohta, milleks on seadusvastane sisseränne.

Muudatusettepanek 131
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) ÜRO Peaassamblee kiitis 
19. detsembril 2018 heaks ÜRO üleilmse 
rännet käsitleva kokkuleppe. Nimetatud 
kokkuleppes kohustusid riigid tagama, et 
kõigi kinnipidamiste puhul 
rahvusvahelise rände kontekstis järgitakse 
nõuetekohast menetlust, kõik 
kinnipidamised on erapooletud, 
põhinevad õigusel, vajadusel, 
proportsionaalsusel ja üksikutel 
hindamistel, neid viivad ellu volitatud 
ametnikud võimalikult lühikese aja 
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jooksul, olenemata sellest, kas 
kinnipidamine toimub riiki sisenemisel, 
riigist läbisõidul või 
tagasisaatmismenetluse ajal, ning 
hoolimata kohast, kus kinnipidamine 
toimub. Samuti kohustusid riigid seadma 
prioriteediks kinnipidamise 
vabadusekaotuseta alternatiivid, mis on 
kooskõlas rahvusvahelise õigusega, ja 
rakendama inimõigustel põhinevat 
lähenemisviisi rändajate mis tahes 
kinnipidamise suhtes, kasutades 
kinnipidamist üksnes viimase abinõuna.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 4 kohta 
esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 132
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Kolmandates riikides tuleks 
tugevdada ebaseadusliku rändele omaseid 
ohte ja liidu tagasisaatmispoliitikat 
käsitlevate ühiste teadlikkuse tõstmise 
kampaaniate korraldamist.

Or. it

Muudatusettepanek 133
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(4) Euroopa tagasisaatmispoliitika 
peaks põhinema ühistel standarditel, et 
inimesi saaks tagasi saata inimlikult ja 
austades täielikult nende põhiõigusi ja 
väärikust, aga ka rahvusvahelist õigust, 
sealhulgas pagulaste kaitset ja 
inimõigustega seotud kohustusi. Tuleb 
kehtestada selged, läbipaistvad ja õiglased 
eeskirjad, millega nähakse ette tõhus 
tagasisaatmispoliitika, mis heidutaks 
ebaseadusliku rände teele asumast, tagaks 
sidususe Euroopa ühise varjupaigasüsteemi 
ja seadusliku rände süsteemiga ning 
soodustaks nende süsteemide terviklust.

(4) Euroopa tagasisaatmispoliitika 
peaks põhinema ühistel standarditel, et 
inimesi saaks tagasi saata inimlikult ja 
austades täielikult nende põhiõigusi ja 
väärikust, aga ka rahvusvahelist õigust, 
sealhulgas pagulaste kaitset ja 
inimõigustega seotud kohustusi. Tuleb 
kehtestada selged, läbipaistvad ja õiglased 
eeskirjad, millega nähakse ette tõhus 
tagasisaatmispoliitika, mis heidutaks 
ebaseadusliku rände teele asumast, tagaks 
sidususe Euroopa ühise varjupaigasüsteemi 
ja seadusliku rände süsteemiga ning 
soodustaks nende süsteemide terviklust. 
Need ühised standardid ei saa siiski 
kuidagi rikkuda liikmesriikide 
suveräänset õigust ja kohustust kaitsta 
oma territooriume ja elanikkonda 
takistamatu seadusliku või ebaseadusliku 
rände kahjulike tagajärgede eest vastavalt 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni artiklile 15.

Or. nl

Selgitus

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklitel ei ole hierarhiat. Kõigil 
artiklitel on võrdne kaal.

Muudatusettepanek 134
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa tagasisaatmispoliitika 
peaks põhinema ühistel standarditel, et 
inimesi saaks tagasi saata inimlikult ja 
austades täielikult nende põhiõigusi ja 
väärikust, aga ka rahvusvahelist õigust, 
sealhulgas pagulaste kaitset ja 
inimõigustega seotud kohustusi. Tuleb 
kehtestada selged, läbipaistvad ja õiglased 
eeskirjad, millega nähakse ette tõhus 

(4) Euroopa tagasisaatmispoliitika 
peaks põhinema ühistel standarditel, et 
inimesi saaks tagasi saata inimlikult ja 
austades täielikult nende põhiõigusi ja 
väärikust, aga ka rahvusvahelist õigust, 
sealhulgas pagulaste kaitset ja 
inimõigustega seotud kohustusi. Tuleb 
kehtestada selged, läbipaistvad ja õiglased 
eeskirjad, millega nähakse ette tõhus 
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tagasisaatmispoliitika, mis heidutaks 
ebaseadusliku rände teele asumast, tagaks 
sidususe Euroopa ühise 
varjupaigasüsteemi ja seadusliku rände 
süsteemiga ning soodustaks nende 
süsteemide terviklust.

Euroopa tagasisaatmispoliitika.

Or. en

Selgitus

Variraportöör soovib säilitada eelmise direktiivi sõnastust.

Muudatusettepanek 135
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa tagasisaatmispoliitika 
peaks põhinema ühistel standarditel, et 
inimesi saaks tagasi saata inimlikult ja 
austades täielikult nende põhiõigusi ja 
väärikust, aga ka rahvusvahelist õigust, 
sealhulgas pagulaste kaitset ja 
inimõigustega seotud kohustusi. Tuleb 
kehtestada selged, läbipaistvad ja õiglased 
eeskirjad, millega nähakse ette tõhus 
tagasisaatmispoliitika, mis heidutaks 
ebaseadusliku rände teele asumast, tagaks 
sidususe Euroopa ühise varjupaigasüsteemi 
ja seadusliku rände süsteemiga ning 
soodustaks nende süsteemide terviklust.

(4) Euroopa tagasisaatmispoliitika 
peaks põhinema ühistel standarditel ja 
rahvusvahelisel õigusel, samuti tihedal 
koostööl kolmandate riikidega, et tagada 
tõhusad ja kiired 
tagasisaatmismenetlused. Tõhus 
tagasisaatmispoliitika hõlmaks 
tagasisaatmismäära olulist 
tõusu, heidutaks ebaseadusliku rände teele 
asumast, tagaks sidususe Euroopa ühise 
varjupaigasüsteemi ja seadusliku rände 
süsteemiga ning soodustaks neid.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa tagasisaatmispoliitika 
peaks põhinema ühistel standarditel, et 
inimesi saaks tagasi saata inimlikult ja 
austades täielikult nende põhiõigusi ja 
väärikust, aga ka rahvusvahelist õigust, 
sealhulgas pagulaste kaitset ja 
inimõigustega seotud kohustusi. Tuleb 
kehtestada selged, läbipaistvad ja õiglased 
eeskirjad, millega nähakse ette tõhus 
tagasisaatmispoliitika, mis heidutaks 
ebaseadusliku rände teele asumast, tagaks 
sidususe Euroopa ühise varjupaigasüsteemi 
ja seadusliku rände süsteemiga ning 
soodustaks nende süsteemide terviklust.

(4) Euroopa tagasisaatmispoliitika 
peaks põhinema ühistel standarditel, et 
inimesi saaks nende staatusest sõltumata 
tagasi saata inimlikult ja austades täielikult 
nende põhiõigusi ja väärikust, aga ka 
rahvusvahelist õigust, sealhulgas pagulaste 
kaitset ja inimõigustega seotud kohustusi. 
Tuleb kehtestada selged, läbipaistvad, 
mittediskrimineerivad ja õiglased 
eeskirjad, millega nähakse ette tõhus 
tagasisaatmispoliitika, mis heidutaks 
ebaseadusliku rände teele asumast, tagaks 
sidususe Euroopa ühise varjupaigasüsteemi 
ja seadusliku rände süsteemiga ning 
soodustaks nende süsteemide terviklust.

Or. ro

Muudatusettepanek 137
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa tagasisaatmispoliitika 
peaks põhinema ühistel standarditel, et 
inimesi saaks tagasi saata inimlikult ja 
austades täielikult nende põhiõigusi ja 
väärikust, aga ka rahvusvahelist õigust, 
sealhulgas pagulaste kaitset ja 
inimõigustega seotud kohustusi. Tuleb 
kehtestada selged, läbipaistvad ja õiglased 
eeskirjad, millega nähakse ette tõhus 
tagasisaatmispoliitika, mis heidutaks 
ebaseadusliku rände teele asumast, tagaks 
sidususe Euroopa ühise 
varjupaigasüsteemi ja seadusliku rände 
süsteemiga ning soodustaks nende 
süsteemide terviklust.

(4) Liikmesriigid ei peaks olema 
kohustatud tagasisaatmispoliitikat vastu 
võtma ja seda rakendama. Kui liikmesriik 
otsustab seda teha, peaks tema 
tagasisaatmispoliitika olema üksnes 
vabatahtlik ja põhinema ühistel 
standarditel, et inimesi saaks tagasi saata 
inimlikult ja austades täielikult nende 
põhiõigusi ja väärikust, aga ka 
rahvusvahelist õigust, sealhulgas pagulaste 
kaitset, lapse õiguste kaitset, haavatavas 
olukorras olevate isikute kaitset, 
kodakondsuseta isikute kaitset ja muid 
inimõigustega seotud kohustusi. Tuleb 
kehtestada selged, läbipaistvad ja õigustel 
põhinevad eeskirjad.

Or. en



AM\1214327ET.docx 13/352 PE658.738v01-00

ET

Muudatusettepanek 138
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa tagasisaatmispoliitika 
peaks põhinema ühistel standarditel, et 
inimesi saaks tagasi saata inimlikult ja 
austades täielikult nende põhiõigusi ja 
väärikust , aga ka rahvusvahelist õigust, 
sealhulgas pagulaste kaitset ja 
inimõigustega seotud kohustusi. Tuleb 
kehtestada selged, läbipaistvad ja õiglased 
eeskirjad, millega nähakse ette tõhus 
tagasisaatmispoliitika, mis heidutaks 
ebaseadusliku rände teele asumast, tagaks 
sidususe Euroopa ühise varjupaigasüsteemi 
ja seadusliku rände süsteemiga ning 
soodustaks nende süsteemide terviklust.

(4) Euroopa tagasisaatmispoliitika 
peaks põhinema ühistel standarditel, et 
inimesi saaks tagasi saata inimlikult ja 
austades täielikult nende põhiõigusi ja 
väärikust, aga ka rahvusvahelist õigust. 
Tuleb kehtestada selged, läbipaistvad ja 
õiglased eeskirjad, millega nähakse ette 
tõhus tagasisaatmispoliitika, mis heidutaks 
ebaseadusliku rände teele asumast, 
vähendaks ebaseaduslikule rändele 
õhutamist, tagaks sidususe Euroopa ühise 
varjupaigasüsteemi ja seadusliku rände 
süsteemiga ning soodustaks nende 
süsteemide terviklust.

Or. fr

Muudatusettepanek 139
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa tagasisaatmispoliitika 
peaks põhinema ühistel standarditel, et 
inimesi saaks tagasi saata inimlikult ja 
austades täielikult nende põhiõigusi ja 
väärikust, aga ka rahvusvahelist õigust, 
sealhulgas pagulaste kaitset ja 
inimõigustega seotud kohustusi. Tuleb 
kehtestada selged, läbipaistvad ja õiglased 
eeskirjad, millega nähakse ette tõhus 
tagasisaatmispoliitika, mis heidutaks 
seadusliku aluseta rände teele asumast, 
tagaks sidususe Euroopa ühise 

(4) Euroopa tagasisaatmispoliitika 
peaks põhinema ühistel standarditel, et 
inimesi saaks tagasi saata inimlikult ja 
austades täielikult nende põhiõigusi ja 
väärikust, aga ka rahvusvahelist õigust, 
sealhulgas pagulaste kaitset ja 
inimõigustega seotud kohustusi. Tuleb 
kehtestada selged, läbipaistvad ja õiglased 
eeskirjad, millega nähakse ette tõhus 
tagasisaatmispoliitika, mis heidutaks 
ebaseadusliku rände teele asumast, tagaks 
sidususe Euroopa ühise varjupaigasüsteemi 
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varjupaigasüsteemi ja seadusliku rände 
süsteemiga ning soodustaks nende 
süsteemide terviklust.

ja seadusliku rände süsteemiga ning 
soodustaks nende süsteemide terviklust.

(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle 
vastuvõtmine tingib kogu tekstis kaasuvate 
muudatuste tegemise.)

Or. nl

Selgitus

Sõna „ebaseaduslik“ tuleks selguse mõttes eelistada. Küsimuse all on ränne, mis on 
seadusevastane.

Muudatusettepanek 140
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva direktiiviga tuleks luua 
horisontaalsed eeskirjad, mis on 
kohaldatavad kõigi kolmandate riikide 
kodanike suhtes, kes ei vasta või enam ei 
vasta liikmesriiki sisenemise, liikmesriigis 
viibimise või elamise tingimustele.

(5) Käesoleva direktiiviga tuleks luua 
horisontaalsed eeskirjad, mis on 
kohaldatavad kõigi kolmandate riikide 
kodanike suhtes, kes ei vasta või enam ei 
vasta liikmesriiki sisenemise, liikmesriigis 
viibimise või elamise tingimustele. Need 
horisontaalsed eeskirjad ei tohiks 
takistada suveräänseid liikmesriike 
kehtestamast kolmandate riikide 
kodanikele rangemaid reegleid iga 
liikmesriigi sotsiaalse ja majandusliku 
olukorra kohaselt.

Or. nl

Selgitus

See muudatusettepanek on tihedalt seotud põhjendusega 3 (muudetuna) tõhusa 
tagasisaatmispoliitika vajaduse kohta ning põhjendusega 4 liikmesriikide suveräänsuse kohta.

Muudatusettepanek 141
Tom Vandendriessche
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
kolmandate riikide kodanike ebaseadusliku 
riigisviibimise lõpetamine toimub õiglase 
ja läbipaistva korra kohaselt. Vastavalt ELi 
õiguse üldistele põhimõtetele tuleks 
käesoleva direktiivi alusel tehtavad otsused 
võtta vastu juhtumipõhiselt ja lähtudes 
objektiivsetest kriteeriumitest, mis 
tähendab, et arvesse tuleks võtta muud kui 
üksnes ebaseadusliku riigisviibimise 
asjaolu. Tagasisaatmisega seotud otsuste, 
nimelt tagasisaatmisotsuste ja, kui on, 
sisenemiskeeluotsuste ning 
väljasaatmisotsuste, tüüpvormide 
kasutamisel peaksid liikmesriigid järgima 
kõnealust põhimõtet ja täitma täielikult 
kõiki käesoleva direktiivi kohaldatavaid 
sätteid.

(6) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
kolmandate riikide kodanike ebaseadusliku 
riigisviibimise lõpetamine toimub õiglase, 
lõpliku, läbipaistva ja kiire korra kohaselt. 
Vastavalt ELi õiguse üldistele 
põhimõtetele tuleks käesoleva direktiivi 
alusel tehtavad otsused võtta vastu 
juhtumipõhiselt ja lähtudes objektiivsetest 
kriteeriumitest. Tagasisaatmisega seotud 
otsuste, nimelt tagasisaatmisotsuste ja, kui 
on, sisenemiskeeluotsuste ning 
väljasaatmisotsuste, tüüpvormide 
kasutamisel peaksid liikmesriigid järgima 
kõnealust põhimõtet ja täitma täielikult 
kõiki käesoleva direktiivi kohaldatavaid 
sätteid. Liikmesriigid ei tohiks piirduda 
otsuste vastuvõtmisega, vaid peaksid neid 
ka rakendama, kasutades kõiki nende 
käsutuses olevaid seaduslikke vahendeid, 
sealhulgas viivitamata repatrieerimisele 
eelnevat ajutist kinnipidamist.

Or. nl

Selgitus

See muudatusettepanek tõhusa rakendamise kohta on seotud põhjendusega 3 tõhusa 
tagasisaatmispoliitika kohta.

Muudatusettepanek 142
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
kolmandate riikide kodanike 
ebaseadusliku riigisviibimise lõpetamine 
toimub õiglase ja läbipaistva korra 

(6) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
kui avastatakse, et kolmanda riigi kodanik 
viibib riigis seadusliku aluseta, tuleks 
kehtestada menetlus, et kontrollida, kas 
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kohaselt. Vastavalt ELi õiguse üldistele 
põhimõtetele tuleks käesoleva direktiivi 
alusel tehtavad otsused võtta vastu 
juhtumipõhiselt ja lähtudes objektiivsetest 
kriteeriumitest, mis tähendab, et arvesse 
tuleks võtta muud kui üksnes 
ebaseadusliku riigisviibimise asjaolu. 
Tagasisaatmisega seotud otsuste, nimelt 
tagasisaatmisotsuste ja, kui on, 
sisenemiskeeluotsuste ning 
väljasaatmisotsuste, tüüpvormide 
kasutamisel peaksid liikmesriigid järgima 
kõnealust põhimõtet ja täitma täielikult 
kõiki käesoleva direktiivi kohaldatavaid 
sätteid.

tema riigisviibimist saab seadustada 
õigustel põhineva, õiglase ja läbipaistva 
korra kohaselt, tuginedes tema 
olemasolevatele sidemetele liikmesriigiga. 
Vastavalt ELi õiguse üldistele 
põhimõtetele tuleks käesoleva direktiivi 
alusel tehtavad otsused võtta vastu 
juhtumipõhiselt ja lähtudes objektiivsetest 
kriteeriumitest, mis tähendab, et arvesse 
tuleks võtta muud kui üksnes seadusliku 
aluseta riigisviibimise asjaolu. Ükski 
käesoleva direktiivi säte ei tohiks 
kahjustada individuaalse otsustamise 
põhimõtet ja takistada iga üksikjuhtumi 
asjaolude uurimist.

Or. en

Selgitus

Need muudatused on kooskõlas soovitatud muudatustega põhjenduse 4 kohta.

Muudatusettepanek 143
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
kolmandate riikide kodanike ebaseadusliku 
riigisviibimise lõpetamine toimub õiglase 
ja läbipaistva korra kohaselt. Vastavalt ELi 
õiguse üldistele põhimõtetele tuleks 
käesoleva direktiivi alusel tehtavad otsused 
võtta vastu juhtumipõhiselt ja lähtudes 
objektiivsetest kriteeriumitest, mis 
tähendab, et arvesse tuleks võtta muud kui 
üksnes ebaseadusliku riigisviibimise 
asjaolu. Tagasisaatmisega seotud otsuste, 
nimelt tagasisaatmisotsuste ja, kui on, 
sisenemiskeeluotsuste ning 
väljasaatmisotsuste, tüüpvormide 
kasutamisel peaksid liikmesriigid järgima 
kõnealust põhimõtet ja täitma täielikult 
kõiki käesoleva direktiivi kohaldatavaid 

(6) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
kolmandate riikide kodanike ebaseadusliku 
riigisviibimise lõpetamine toimub õiglase, 
humaanse ja läbipaistva korra kohaselt 
koos tõhusamate 
tagasisaatmismenetlustega. Vastavalt ELi 
õiguse üldistele põhimõtetele tuleks 
käesoleva direktiivi alusel tehtavad otsused 
võtta vastu juhtumipõhiselt ja lähtudes 
objektiivsetest kriteeriumitest, mis 
tähendab, et arvesse tuleks võtta muud kui 
üksnes ebaseadusliku riigisviibimise 
asjaolu. Tagasisaatmisega seotud otsuste, 
nimelt tagasisaatmisotsuste ja, kui on, 
sisenemiskeeluotsuste ning 
väljasaatmisotsuste, tüüpvormide 
kasutamisel peaksid liikmesriigid järgima 
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sätteid. kõnealust põhimõtet ja täitma täielikult 
kõiki käesoleva direktiivi kohaldatavaid 
sätteid.

Or. ro

Muudatusettepanek 144
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
kolmandate riikide kodanike 
ebaseadusliku riigisviibimise lõpetamine 
toimub õiglase ja läbipaistva korra 
kohaselt. Vastavalt ELi õiguse üldistele 
põhimõtetele tuleks käesoleva direktiivi 
alusel tehtavad otsused võtta vastu 
juhtumipõhiselt ja lähtudes objektiivsetest 
kriteeriumitest, mis tähendab, et arvesse 
tuleks võtta muud kui üksnes 
ebaseadusliku riigisviibimise asjaolu. 
Tagasisaatmisega seotud otsuste, nimelt 
tagasisaatmisotsuste ja, kui on, 
sisenemiskeeluotsuste ning 
väljasaatmisotsuste, tüüpvormide 
kasutamisel peaksid liikmesriigid järgima 
kõnealust põhimõtet ja täitma täielikult 
kõiki käesoleva direktiivi kohaldatavaid 
sätteid.

(6) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
kolmandate riikide kodanike seadusliku 
aluseta riigisviibimise lõpetamine toimub 
õiglase ja läbipaistva korra kohaselt. 
Vastavalt ELi õiguse üldistele 
põhimõtetele tuleks käesoleva direktiivi 
alusel tehtavad otsused võtta vastu 
juhtumipõhiselt ja lähtudes objektiivsetest 
kriteeriumitest, mis tähendab, et arvesse 
tuleks võtta muud kui üksnes seadusliku 
aluseta riigisviibimise asjaolu. 
Tagasisaatmisega seotud otsuste, nimelt 
tagasisaatmisotsuste ja, kui on, 
sisenemiskeeluotsuste ning 
väljasaatmisotsuste, tüüpvormide 
kasutamisel peaksid liikmesriigid järgima 
kõnealust põhimõtet ja täitma täielikult 
kõiki käesoleva direktiivi kohaldatavaid 
sätteid.

Or. en

Selgitus

Terminit „ebaseaduslik“ ei peeta rändekontekstis asjakohaseks. See asendatakse terves 
tekstis väljendiga „seadusliku aluseta“. Rahvusvahelised ühendused, nagu ÜRO 
Peaassamblee ja Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon, on kõik soovitanud kasutada 
termineid „seadusliku aluseta“ või „dokumentideta“. See on horisontaalne 
muudatusettepanek, mis on seotud artiklitega 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 ja 22.

Muudatusettepanek 145



PE658.738v01-00 18/352 AM\1214327ET.docx

ET

Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kolmanda riigi kodaniku 
seadusliku riigis viibimise lõpetamise 
otsuse ja tagasisaatmisotsuse väljastamise 
seost tuleks tugevdada, et vähendada 
põgenemise ohtu ja lubamatu teisese 
rände tõenäosust. On vaja tagada, et 
tagasisaatmisotsus väljastatakse vahetult 
pärast otsust, millega lükatakse tagasi 
riigisviibimise seaduslikkus või 
lõpetatakse seaduslik riigisviibimine, või 
ideaaljuhul samas õigusaktis või otsuses. 
Seda nõuet tuleks kohaldada eelkõige 
juhul, kui rahvusvahelise kaitse taotlus 
lükatakse tagasi, tingimusel et 
tagasisaatmismenetlus peatatakse seniks, 
kuni tagasilükkamine jõustub lõplikult 
ning kuni on selgunud 
tagasilükkamisotsuse vaidlustamise 
tulemus.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Eri liikmesriikides ei väljasta varjupaigaotsuseid samad ametiasutused. Kahe ametiasutuse 
eristamine on sõltumatuse tagatis. See muudatusettepanek on seotud muudatusettepanekuga 
artikli 8 kohta.

Muudatusettepanek 146
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kolmanda riigi kodaniku 
seadusliku riigis viibimise lõpetamise 
otsuse ja tagasisaatmisotsuse väljastamise 
seost tuleks tugevdada, et vähendada 

välja jäetud
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põgenemise ohtu ja lubamatu teisese 
rände tõenäosust. On vaja tagada, et 
tagasisaatmisotsus väljastatakse vahetult 
pärast otsust, millega lükatakse tagasi 
riigisviibimise seaduslikkus või 
lõpetatakse seaduslik riigisviibimine, või 
ideaaljuhul samas õigusaktis või otsuses. 
Seda nõuet tuleks kohaldada eelkõige 
juhul, kui rahvusvahelise kaitse taotlus 
lükatakse tagasi, tingimusel et 
tagasisaatmismenetlus peatatakse seniks, 
kuni tagasilükkamine jõustub lõplikult 
ning kuni on selgunud 
tagasilükkamisotsuse vaidlustamise 
tulemus.

Or. en

Selgitus

See põhjendus on välja jäetud kooskõlas artikli 8 lõike 6 kohta tehtud 
muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 147
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Jan-Christoph 
Oetjen, Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Michal Šimečka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kolmanda riigi kodaniku 
seadusliku riigis viibimise lõpetamise 
otsuse ja tagasisaatmisotsuse väljastamise 
seost tuleks tugevdada, et vähendada 
põgenemise ohtu ja lubamatu teisese rände 
tõenäosust. On vaja tagada, et 
tagasisaatmisotsus väljastatakse vahetult 
pärast otsust, millega lükatakse tagasi 
riigisviibimise seaduslikkus või lõpetatakse 
seaduslik riigisviibimine, või ideaaljuhul 
samas õigusaktis või otsuses. Seda nõuet 
tuleks kohaldada eelkõige juhul, kui 
rahvusvahelise kaitse taotlus lükatakse 
tagasi, tingimusel et tagasisaatmismenetlus 
peatatakse seniks, kuni tagasilükkamine 

(7) Kolmanda riigi kodaniku 
seadusliku riigis viibimise lõpetamise 
otsuse ja tagasisaatmisotsuse väljastamise 
seost tuleks tugevdada, et vähendada 
põgenemise ohtu ja lubamatu teisese rände 
tõenäosust. On vaja tagada, et 
tagasisaatmisotsus väljastatakse vahetult 
pärast otsust, millega lükatakse tagasi 
riigisviibimise seaduslikkus või lõpetatakse 
seaduslik riigisviibimine, või ideaaljuhul 
samas õigusaktis või otsuses. Seda nõuet 
tuleks kohaldada eelkõige juhul, kui 
rahvusvahelise kaitse taotlus lükatakse 
tagasi. See peaks alati toimuma 
tingimusel, et Euroopa ja rahvusvahelises 
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jõustub lõplikult ning kuni on selgunud 
tagasilükkamisotsuse vaidlustamise 
tulemus.

õiguses sätestatud tagasisaatmise 
keelamise põhimõtte kogu ulatust 
hinnatakse varjupaigamenetluses 
individuaalselt ja et tagasisaatmismenetlus 
peatatakse automaatselt seniks, kuni 
tagasilükkamine jõustub lõplikult ning kuni 
on selgunud tagasilükkamisotsuse 
vaidlustamise tulemus.

Or. en

Selgitus

Kõik liikmesriigid ei hinda täielikult tagasisaatmise aspekti tagasisaatmisõigustiku alusel 
varjupaigamenetluse ajal või seadusliku viibimise tagasilükkamise või lõpetamise otsuse 
tegemisel. Samuti nurjaks selline kohene tagasisaatmisotsuse väljastamine võimalikud 
pingutused otsus edasi kaevata või tugineda muule alusele riigis viibimiseks ja õigusele jääda 
sellise edasikaebamise ajal riigi territooriumile.

Muudatusettepanek 148
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kolmanda riigi kodaniku 
seadusliku riigis viibimise lõpetamise 
otsuse ja tagasisaatmisotsuse väljastamise 
seost tuleks tugevdada, et vähendada 
põgenemise ohtu ja lubamatu teisese rände 
tõenäosust. On vaja tagada, et 
tagasisaatmisotsus väljastatakse vahetult 
pärast otsust, millega lükatakse tagasi 
riigisviibimise seaduslikkus või lõpetatakse 
seaduslik riigisviibimine, või ideaaljuhul 
samas õigusaktis või otsuses. Seda nõuet 
tuleks kohaldada eelkõige juhul, kui 
rahvusvahelise kaitse taotlus lükatakse 
tagasi, tingimusel et tagasisaatmismenetlus 
peatatakse seniks, kuni tagasilükkamine 
jõustub lõplikult ning kuni on selgunud 
tagasilükkamisotsuse vaidlustamise 
tulemus.

(7) Kolmanda riigi kodaniku 
seadusliku riigis viibimise lõpetamise 
otsuse, tagasisaatmisotsuse väljastamise ja 
selle tegeliku täideviimise seost tuleks 
tugevdada, et vähendada põgenemise ohtu 
ja lubamatu teisese rände tõenäosust. On 
vaja tagada, et tagasisaatmisotsus 
väljastatakse ja jõustatakse samal ajal, kui 
otsus, millega lükatakse tagasi 
riigisviibimise seaduslikkus või lõpetatakse 
seaduslik riigisviibimine. Seda nõuet tuleks 
kohaldada eelkõige juhul, kui 
rahvusvahelise kaitse taotlus lükatakse 
tagasi, tingimusel et tagasisaatmismenetlus 
peatatakse seniks, kuni tagasilükkamine 
jõustub lõplikult ning kuni on selgunud 
tagasilükkamisotsuse vaidlustamise 
tulemus. Kaebuse esitamiseks peaks olema 
ainult üks võimalus ja apellatsiooni 
vastuvõetavaks tunnistamiseks peaksid 
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olema esmapilgul usutavad menetluslikud 
põhjused.

Or. nl

Muudatusettepanek 149
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kolmanda riigi kodaniku 
seadusliku riigis viibimise lõpetamise 
otsuse ja tagasisaatmisotsuse väljastamise 
seost tuleks tugevdada, et vähendada 
põgenemise ohtu ja lubamatu teisese rände 
tõenäosust. On vaja tagada, et 
tagasisaatmisotsus väljastatakse vahetult 
pärast otsust, millega lükatakse tagasi 
riigisviibimise seaduslikkus või lõpetatakse 
seaduslik riigisviibimine, või ideaaljuhul 
samas õigusaktis või otsuses. Seda nõuet 
tuleks kohaldada eelkõige juhul, kui 
rahvusvahelise kaitse taotlus lükatakse 
tagasi, tingimusel et 
tagasisaatmismenetlus peatatakse seniks, 
kuni tagasilükkamine jõustub lõplikult 
ning kuni on selgunud 
tagasilükkamisotsuse vaidlustamise 
tulemus.

(7) Kolmanda riigi kodaniku 
seadusliku riigis viibimise lõpetamise 
otsuse ja tagasisaatmisotsuse väljastamise 
seost tuleks tugevdada, et vähendada 
põgenemise ohtu ja lubamatu teisese rände 
tõenäosust. On vaja tagada, et 
tagasisaatmisotsus väljastatakse vahetult 
pärast otsust, millega lükatakse tagasi 
riigisviibimise seaduslikkus või lõpetatakse 
seaduslik riigisviibimine, või ideaaljuhul 
samas õigusaktis või otsuses. Seda nõuet 
tuleks kohaldada eelkõige juhul, kui 
rahvusvahelise kaitse taotlus lükatakse 
tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kolmanda riigi kodaniku 
seadusliku riigis viibimise lõpetamise 

(7) Kolmanda riigi kodaniku 
seadusliku riigis viibimise lõpetamise 
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otsuse ja tagasisaatmisotsuse väljastamise 
seost tuleks tugevdada, et vähendada 
põgenemise ohtu ja lubamatu teisese 
rände tõenäosust. On vaja tagada, et 
tagasisaatmisotsus väljastatakse vahetult 
pärast otsust, millega lükatakse tagasi 
riigisviibimise seaduslikkus või lõpetatakse 
seaduslik riigisviibimine, või ideaaljuhul 
samas õigusaktis või otsuses. Seda nõuet 
tuleks kohaldada eelkõige juhul, kui 
rahvusvahelise kaitse taotlus lükatakse 
tagasi, tingimusel et tagasisaatmismenetlus 
peatatakse seniks, kuni tagasilükkamine 
jõustub lõplikult ning kuni on selgunud 
tagasilükkamisotsuse vaidlustamise 
tulemus.

otsuse ja tagasisaatmisotsuse väljastamise 
seost tuleks tugevdada. On vaja tagada, et 
tagasisaatmisotsus väljastatakse vahetult 
pärast otsust, millega lükatakse tagasi 
riigisviibimise seaduslikkus või lõpetatakse 
seaduslik riigisviibimine, või ideaaljuhul 
samas õigusaktis või otsuses. Seda nõuet 
tuleks kohaldada juhul, kui rahvusvahelise 
kaitse taotlus lükatakse tagasi, tingimusel 
et tagasisaatmismenetlus peatatakse seniks, 
kuni tagasilükkamine jõustub lõplikult ning 
kuni on selgunud tagasilükkamisotsuse 
vaidlustamise tulemus.

Or. it

Muudatusettepanek 151
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kolmanda riigi kodaniku 
seadusliku riigis viibimise lõpetamise 
otsuse ja tagasisaatmisotsuse väljastamise 
seost tuleks tugevdada, et vähendada 
põgenemise ohtu ja lubamatu teisese rände 
tõenäosust. On vaja tagada, et 
tagasisaatmisotsus väljastatakse vahetult 
pärast otsust, millega lükatakse tagasi 
riigisviibimise seaduslikkus või lõpetatakse 
seaduslik riigisviibimine, või ideaaljuhul 
samas õigusaktis või otsuses. Seda nõuet 
tuleks kohaldada eelkõige juhul, kui 
rahvusvahelise kaitse taotlus lükatakse 
tagasi, tingimusel et 
tagasisaatmismenetlus peatatakse seniks, 
kuni tagasilükkamine jõustub lõplikult 
ning kuni on selgunud 
tagasilükkamisotsuse vaidlustamise 
tulemus.

(7) Tagasisaatmispoliitika sidususe, 
selguse ja loetavuse suurendamiseks 
tuleks kolmanda riigi kodaniku seadusliku 
riigis viibimise lõpetamise otsuse ja 
tagasisaatmisotsuse väljastamise seost 
tugevdada, et vähendada põgenemise ohtu 
ja lubamatu teisese rände tõenäosust. On 
vaja tagada, et tagasisaatmisotsus 
väljastatakse vahetult pärast otsust, millega 
lükatakse tagasi riigisviibimise 
seaduslikkus või lõpetatakse seaduslik 
riigisviibimine, või ideaaljuhul samas 
õigusaktis või otsuses. Seda nõuet tuleks 
kohaldada eelkõige juhul, kui 
rahvusvahelise kaitse taotlus lükatakse 
tagasi.
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Or. fr

Muudatusettepanek 152
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Rõhutatakse vajadust liidu ja 
kolmandate riikide vaheliste kahepoolsete 
tagasivõtulepingute järele, et 
tagasisaatmisprotsessi hõlbustada. 
Rahvusvaheline koostöö päritoluriikidega 
tagasisaatmisprotsessi kõigil etappidel on 
püsiva tagasipöördumise saavutamise 
eeltingimus.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 4 kohta 
esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 153
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph 
Oetjen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Rõhutatakse vajadust liidu ja 
kolmandate riikide vaheliste kahepoolsete 
tagasivõtulepingute järele, et 
tagasisaatmisprotsessi hõlbustada. 
Rahvusvaheline koostöö päritoluriikidega 
tagasisaatmisprotsessi kõigil etappidel on 
püsiva tagasipöördumise saavutamise 
eeltingimus.

(8) Rõhutatakse vajadust liidu ja 
kolmandate riikide vaheliste 
tagasivõtulepingute järele, et 
tagasisaatmisprotsessi hõlbustada. 
Rahvusvaheline koostöö päritoluriikidega 
tagasisaatmisprotsessi kõigil etappidel on 
püsiva tagasipöördumise saavutamise 
eeltingimus. Seda tuleks parandada 
konstruktiivsete rändedialoogide ja 
positiivsete, sealhulgas rahaliste stiimulite 
abil, et parandada tagasipöördujate 
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tuvastamist ja tagasivõtmist. Selle 
saavutamiseks on üliolulised liidu 
ametlikud, komisjoni poolt läbi räägitud 
tagasivõtulepingud koos liidu 
parlamentaarse kontrolli ja kohtuliku 
järelevalvega.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 47 kohta 
esitatud muudatusettepanekutega. Liidu ühiste standardite ning demokraatliku ja kohtuliku 
kontrolli tagamiseks peaks tagasisaatmisalane koostöö alati põhinema liidu ametlikel 
tagasivõtulepingutel.

Muudatusettepanek 154
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Rõhutatakse vajadust liidu ja 
kolmandate riikide vaheliste kahepoolsete 
tagasivõtulepingute järele, et 
tagasisaatmisprotsessi hõlbustada. 
Rahvusvaheline koostöö päritoluriikidega 
tagasisaatmisprotsessi kõigil etappidel on 
püsiva tagasipöördumise saavutamise 
eeltingimus.

(8) Rõhutatakse vajadust liidu ja 
kolmandate riikide vaheliste kahepoolsete 
tagasivõtulepingute järele, et 
tagasisaatmisprotsessi hõlbustada. 
Rahvusvaheline koostöö päritoluriikidega 
tagasisaatmisprotsessi kõigil etappidel on 
püsiva tagasipöördumise saavutamise 
eeltingimus. Kolmandad riigid, mis 
keelduvad oma kodanikke tagasi võtmast, 
peaksid kandma selle otsuse 
finantstagajärgi.

Or. nl

Muudatusettepanek 155
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Rõhutatakse vajadust liidu ja 
kolmandate riikide vaheliste kahepoolsete 
tagasivõtulepingute järele, et 
tagasisaatmisprotsessi hõlbustada. 
Rahvusvaheline koostöö päritoluriikidega 
tagasisaatmisprotsessi kõigil etappidel on 
püsiva tagasipöördumise saavutamise 
eeltingimus.

(8) Rõhutatakse vajadust liidu ja 
kolmandate riikide vaheliste kahepoolsete 
tagasivõtulepingute järele, et 
tagasisaatmisprotsessi hõlbustada. 
Rahvusvaheline koostöö päritoluriikidega 
tagasisaatmisprotsessi kõigil etappidel on 
püsiva, turvalise ja inimeste kaitse tagava 
tagasipöördumise saavutamise eeltingimus.

Or. ro

Muudatusettepanek 156
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8a) Kui teatavate kolmandate riikidega 
on koostöö ebaseaduslikult 
riigisviibimiselt tabatud kodanike 
tagasivõtmisel puudulik ja kui sellised 
kolmandad riigid ei tee kodaniku 
tagasisaatmisel koostööd, tuleks 
tagasisaatmisega seonduva asjaomase 
kolmanda liikmesriigi koostöö 
edendamiseks kohaldada objektiivsetest 
kriteeriumitest lähtuvalt piiratud ulatuses 
ja ajutiselt viisaeeskirja teatavaid sätteid.

Or. fr

Muudatusettepanek 157
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tõdetakse, et liikmesriikidel on 
seaduslik õigus ebaseaduslikult riigis 

(9) Tõdetakse, et liikmesriikidel on 
seaduslik õigus ebaseaduslikult riigis 
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viibivate kolmandate riikide kodanike 
tagasisaatmiseks, tingimusel et on olemas 
õiglased ja tõhusad varjupaigasüsteemid, 
mis täielikult järgivad mittetagasisaatmise 
põhimõtet.

viibivate kolmandate riikide kodanike 
tagasisaatmiseks, tingimusel et on olemas 
õiglased ja tõhusad varjupaigasüsteemid, 
mis täielikult järgivad mittetagasisaatmise 
põhimõtet. Õigluse ja tõhususe huvides 
peaksid varjupaigasüsteemid piirduma 
(väidetavalt) ohtlike riikide kodanike 
taotlustega.

Or. nl

Selgitus

See muudatusettepanek on tihedalt seotud põhjendusega 3, mis rõhutab vajadust tõhusama 
tagasisaatmispoliitika järele.

Muudatusettepanek 158
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tõdetakse, et liikmesriikidel on 
seaduslik õigus ebaseaduslikult riigis 
viibivate kolmandate riikide kodanike 
tagasisaatmiseks, tingimusel et on olemas 
õiglased ja tõhusad varjupaigasüsteemid, 
mis täielikult järgivad mittetagasisaatmise 
põhimõtet.

(9) Tõdetakse, et liikmesriikidel 
peavad olema olemas 
varjupaigasüsteemid, mis täielikult 
järgivad rahvusvahelisi 
inimõigustealaseid õigusakte ja 
rahvusvahelisi pagulasi käsitlevaid 
õigusakte, mittetagasisaatmise põhimõtet 
ning ka rändepoliitikat, mille puhul 
järgitakse kohaldatavaid rännet ja 
võõrtöötajate kaitset käsitlevaid 
rahvusvahelisi standardeid.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 4 kohta 
esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 159
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
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Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tõdetakse, et liikmesriikidel on 
seaduslik õigus ebaseaduslikult riigis 
viibivate kolmandate riikide kodanike 
tagasisaatmiseks, tingimusel et on olemas 
õiglased ja tõhusad varjupaigasüsteemid, 
mis täielikult järgivad mittetagasisaatmise 
põhimõtet.

(9) Tõdetakse, et liikmesriikidel on 
seaduslik õigus ebaseaduslikult riigis 
viibivate kolmandate riikide kodanike 
tagasisaatmiseks, tingimusel et on olemas 
tõhusad varjupaigasüsteemid.

Or. fr

Selgitus

Selleks et tagada vastavus artikli 16 lõike 3 lõigus ja artikli 22 lõike 6 esimeses lõigus tehtud 
muudatustega, jäetakse välja viited tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõttele.

Muudatusettepanek 160
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tõdetakse, et liikmesriikidel on 
seaduslik õigus ebaseaduslikult riigis 
viibivate kolmandate riikide kodanike 
tagasisaatmiseks, tingimusel et on olemas 
õiglased ja tõhusad varjupaigasüsteemid, 
mis täielikult järgivad mittetagasisaatmise 
põhimõtet.

(9) Tõdetakse, et liikmesriikidel on 
seaduslik õigus seadusliku aluseta riigis 
viibivate kolmandate riikide kodanike 
tagasisaatmiseks, tingimusel et on olemas 
õiglased ja tõhusad varjupaigasüsteemid, 
mis täielikult järgivad mittetagasisaatmise 
põhimõtet.

Or. en

Selgitus

Terminit „ebaseaduslik“ ei peeta rändekontekstis asjakohaseks. See asendatakse terves 
tekstis väljendiga „seadusliku aluseta“. Rahvusvahelised ühendused, nagu ÜRO 
Peaassamblee ja Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon, on kõik soovitanud kasutada 
termineid „seadusliku aluseta“ või „dokumentideta“. See on horisontaalne 
muudatusettepanek, mis on seotud artiklitega 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 ja 22.
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Muudatusettepanek 161
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kooskõlas nõukogu direktiiviga 
2005/85/EÜ12 ei tohiks kolmanda riigi 
kodanikku, kes on liikmesriigis varjupaika 
taotlenud, käsitleda liikmesriigi 
territooriumil ebaseaduslikult viibiva 
isikuna seni, kuni on jõustunud taotluse 
kohta tehtud eitav otsus või otsus, millega 
lõpetatakse tema õigus viibida riigis 
varjupaigataotlejana.

(10) Kooskõlas nõukogu direktiiviga 
2005/85/EÜ12 ei tohiks kolmanda riigi 
kodanikku, kes on liikmesriigis varjupaika 
taotlenud, käsitleda liikmesriigi 
territooriumil seadusliku aluseta viibiva 
isikuna seni, kuni on jõustunud taotluse 
kohta tehtud eitav otsus või otsus, millega 
lõpetatakse tema õigus viibida riigis 
varjupaigataotlejana. Inimkaubanduse 
ohvreid, kes läbivad parasjagu elamisloa 
andmise menetlust vastavalt nõukogu 
direktiivile 2004/81/EÜ, ei tohiks pidada 
selle liikmesriigi territooriumil seadusliku 
aluseta viibivateks isikuteks, kuni pädev 
asutus on teinud elamisloa andmise kohta 
lõpliku otsuse.

_________________ _________________
12 Nõukogu 1. detsembri 2005. aasta 
direktiiv 2005/85/EÜ liikmesriikides 
pagulasseisundi omistamise ja äravõtmise 
menetluse miinimumnõuete kohta 
(ELT L 326, 13.12.2005, lk 13).

12 Nõukogu 1. detsembri 2005. aasta 
direktiiv 2005/85/EÜ liikmesriikides 
pagulasseisundi omistamise ja äravõtmise 
menetluse miinimumnõuete kohta 
(ELT L 326, 13.12.2005, lk 13).

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 4 kohta esitatud 
muudatusettepanekuga, millega nähakse ette, et Euroopa tagasisaatmispoliitika peaks 
põhinema rahvusvahelisel õigusel, sealhulgas pagulaste kaitsel, lapse õiguste kaitsel, 
kodakondsuseta isikute kaitsel ja inimõiguste valdkonna kohustustel, mis hõlmavad 
inimkaubanduse ohvrite kaitset.

Muudatusettepanek 162
Pietro Bartolo
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kooskõlas nõukogu direktiiviga 
2005/85/EÜ12 ei tohiks kolmanda riigi 
kodanikku, kes on liikmesriigis varjupaika 
taotlenud, käsitleda liikmesriigi 
territooriumil ebaseaduslikult viibiva 
isikuna seni, kuni on jõustunud taotluse 
kohta tehtud eitav otsus või otsus, millega 
lõpetatakse tema õigus viibida riigis 
varjupaigataotlejana.

(10) Kooskõlas nõukogu direktiiviga 
2005/85/EÜ12 ei tohiks kolmanda riigi 
kodanikku, kes on liikmesriigis varjupaika 
taotlenud, käsitleda liikmesriigi 
territooriumil ebaseaduslikult viibiva 
isikuna seni, kuni on jõustunud taotluse 
kohta tehtud eitav otsus või lõplik otsus, 
millega lõpetatakse tema õigus viibida 
riigis varjupaigataotlejana, ilma et see 
piiraks humanitaarsete või muude 
kodumaale tagasisaatmist takistavate 
põhjuste kohaldamist.

_________________ _________________
12 Nõukogu 1. detsembri 2005. aasta 
direktiiv 2005/85/EÜ liikmesriikides 
pagulasseisundi omistamise ja äravõtmise 
menetluse miinimumnõuete kohta 
(ELT L 326, 13.12.2005, lk 13).

12 Nõukogu 1. detsembri 2005. aasta 
direktiiv 2005/85/EÜ liikmesriikides 
pagulasseisundi omistamise ja äravõtmise 
menetluse miinimumnõuete kohta 
(ELT L 326, 13.12.2005, lk 13).

Or. it

Selgitus

Elamisõigus tuleb peatada lõpliku otsuse korral, kuid igal juhul tuleb jätta avatuks võimalus, 
et riik võib heategevuslikel, humanitaarsetel või muudel põhjustel väljastada kolmanda riigi 
kodanikule elamisloa või muu elamisõigust tagava loa. Muudatusettepanek on seotud 
põhjenduses 19 kohta esitatud muudatusettepanekuga, kuna selles täpsustatakse, et 
elamisõigus peatatakse lõpliku otsuse korral, ja nähakse ette peatamine muudel põhjustel.

Muudatusettepanek 163
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kooskõlas nõukogu direktiiviga 
2005/85/EÜ12 ei tohiks kolmanda riigi 
kodanikku, kes on liikmesriigis varjupaika 
taotlenud, käsitleda liikmesriigi 
territooriumil ebaseaduslikult viibiva 

(10) Kooskõlas nõukogu direktiiviga 
2005/85/EÜ12 ei tohiks kolmanda riigi 
kodanikku, kes on liikmesriigis varjupaika 
taotlenud, käsitleda liikmesriigi 
territooriumil seadusliku aluseta viibiva 
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isikuna seni, kuni on jõustunud taotluse 
kohta tehtud eitav otsus või otsus, millega 
lõpetatakse tema õigus viibida riigis 
varjupaigataotlejana.

isikuna seni, kuni on jõustunud taotluse 
kohta tehtud eitav otsus või otsus, millega 
lõpetatakse tema õigus viibida riigis 
varjupaigataotlejana.

_________________ _________________
12 Nõukogu 1. detsembri 2005. aasta 
direktiiv 2005/85/EÜ liikmesriikides 
pagulasseisundi omistamise ja äravõtmise 
menetluse miinimumnõuete kohta 
(ELT L 326, 13.12.2005, lk 13).

12 Nõukogu 1. detsembri 2005. aasta 
direktiiv 2005/85/EÜ liikmesriikides 
pagulasseisundi omistamise ja äravõtmise 
menetluse miinimumnõuete kohta 
(ELT L 326, 13.12.2005, lk 13).

Or. en

Selgitus

Terminit „ebaseaduslik“ ei peeta rändekontekstis asjakohaseks. See asendatakse terves 
tekstis väljendiga „seadusliku aluseta“. Rahvusvahelised ühendused, nagu ÜRO 
Peaassamblee ja Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon, on kõik soovitanud kasutada 
termineid „seadusliku aluseta“ või „dokumentideta“. See on horisontaalne 
muudatusettepanek, mis on seotud artiklitega 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 ja 22.

Muudatusettepanek 164
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Et tagada selgemad ja 
tulemuslikumad eeskirjad vabatahtliku 
lahkumise tähtaja määramise ja kolmanda 
riigi kodaniku kinnipidamise kohta, peaks 
põgenemise ohu kindlakstegemine 
põhinema üleliidulistel objektiivsetel 
kriteeriumidel. Peale selle tuleks 
käesolevas direktiivis sätestada 
erikriteeriumid, mille alusel võib 
vaidlustatavalt eeldada, et esineb 
põgenemise oht.

(11) Et tagada selgemad eeskirjad 
vabatahtliku lahkumise kohta, tuleks 
kehtestada üleliidulised sätted, mille 
eesmärk on pakkuda võimalused 
vabatahtlikuks lahkumiseks ja vältida 
kinnipidamise kasutamist. Peale selle 
tuleks käesolevas direktiivis kohustada 
liikmesriike sätestama oma siseriiklikus 
õiguses eri- ja objektiivsete kriteeriumide 
ammendavat loetelu kooskõlas 
suunistega, mille peab koostama Euroopa 
Liidu Põhiõiguste Amet, mis tagaksid, et 
tagasipöördumine on toimunud 
vabatahtlikult, sealhulgas ilma igasuguse 
füüsilise, psühholoogilise või materiaalse 
surveta pärast asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku konkreetsete asjaolude 
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uurimist.

Or. en

Selgitus

Need muudatused on kooskõlas soovitatud muudatustega põhjenduse 4 kohta.

Muudatusettepanek 165
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Et tagada selgemad ja 
tulemuslikumad eeskirjad vabatahtliku 
lahkumise tähtaja määramise ja kolmanda 
riigi kodaniku kinnipidamise kohta, peaks 
põgenemise ohu kindlakstegemine 
põhinema üleliidulistel objektiivsetel 
kriteeriumidel. Peale selle tuleks 
käesolevas direktiivis sätestada 
erikriteeriumid, mille alusel võib 
vaidlustatavalt eeldada, et esineb 
põgenemise oht.

(11) Et tagada selgemad ja 
tulemuslikumad eeskirjad vabatahtliku 
lahkumise tähtaja määramise ja kolmanda 
riigi kodaniku kinnipidamise kohta, peaks 
põgenemise ohu kindlakstegemine 
põhinema üleliiduliste objektiivsete 
kriteeriumide mittetäielikul loetelul. Peale 
selle tuleks käesolevas direktiivis sätestada 
erikriteeriumid, mille alusel võib 
vaidlustatavalt eeldada, et esineb 
põgenemise oht. Kolmanda riigi 
kodanikult tuleks nõuda, et ta esitaks kõik 
tema valduses olevad tõendid, mis on 
vajalikud põgenemise ohu hindamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 166
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Et tagada selgemad ja 
tulemuslikumad eeskirjad vabatahtliku 
lahkumise tähtaja määramise ja kolmanda 
riigi kodaniku kinnipidamise kohta, peaks 

(11) Et tagada selgemad ja 
tulemuslikumad eeskirjad kolmanda riigi 
kodaniku kinnipidamise kohta, peaks 
põgenemise ohu kindlakstegemine 
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põgenemise ohu kindlakstegemine 
põhinema üleliidulistel objektiivsetel 
kriteeriumidel. Peale selle tuleks 
käesolevas direktiivis sätestada 
erikriteeriumid, mille alusel võib 
vaidlustatavalt eeldada, et esineb 
põgenemise oht.

põhinema üleliidulistel objektiivsetel, 
põhjalikel ja piiratud kriteeriumidel.

Or. en

Selgitus

Variraportöör on arvamusel, et põgenemisohu mõistet ühtlustaks piiratud ja täpne 
kriteeriumide loetelu, mida jagavad kõik liikmesriigid. See muudatusettepanek on seotud 
muudatusettepanekuga artikli 6 kohta.

Muudatusettepanek 167
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Et tagada selgemad ja 
tulemuslikumad eeskirjad vabatahtliku 
lahkumise tähtaja määramise ja 
kolmanda riigi kodaniku kinnipidamise 
kohta, peaks põgenemise ohu 
kindlakstegemine põhinema üleliidulistel 
objektiivsetel kriteeriumidel. Peale selle 
tuleks käesolevas direktiivis sätestada 
erikriteeriumid, mille alusel võib 
vaidlustatavalt eeldada, et esineb 
põgenemise oht.

(11) Et tagada tõhusam 
tagasisaatmispoliitika, võtavad 
liikmesriigid suveräänselt vastu 
juhtumipõhiseid otsuseid, tehes 
objektiivsete kriteeriumide alusel kindlaks 
põgenemise ohu. Kuna liikmesriikide 
sotsiaalne ja majanduslik olukord võib 
olulisel määral erineda, peaks see 
direktiiv andma ainult näiteid 
kriteeriumidest, mille alusel otsustada, 
kas esineb põgenemise oht.

Or. nl

Muudatusettepanek 168
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Tudorache, Fabienne Keller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Et tagada selgemad ja 
tulemuslikumad eeskirjad vabatahtliku 
lahkumise tähtaja määramise ja kolmanda 
riigi kodaniku kinnipidamise kohta, peaks 
põgenemise ohu kindlakstegemine 
põhinema üleliidulistel objektiivsetel 
kriteeriumidel. Peale selle tuleks 
käesolevas direktiivis sätestada 
erikriteeriumid, mille alusel võib 
vaidlustatavalt eeldada, et esineb 
põgenemise oht.

(11) Et tagada selgemad ja 
tulemuslikumad eeskirjad vabatahtliku 
lahkumise tähtaja määramise ja kolmanda 
riigi kodaniku kinnipidamise kohta, peaks 
põgenemise ohu kindlakstegemine 
põhinema üleliidulistel lõplikel, 
ühtlustatud ja täielikel õiguslikult 
defineeritud objektiivsetel kriteeriumidel.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekutega artikli 6 kohta peaks alati toimuma individuaalne 
hindamine. Eeldus, et esineb põgenemisoht, nõrgendab kõigi nende asjaomaste kriteeriumite 
arvessevõtmist, mida tuleb individuaalsel hindamisel vaadata. Euroopa tasandil ühtlustamise 
tagamiseks peaks objektiivsete kriteeriumide täielik loetelu selles direktiivis sisalduma.

Muudatusettepanek 169
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Et tagada selgemad ja 
tulemuslikumad eeskirjad vabatahtliku 
lahkumise tähtaja määramise ja kolmanda 
riigi kodaniku kinnipidamise kohta, peaks 
põgenemise ohu kindlakstegemine 
põhinema üleliidulistel objektiivsetel 
kriteeriumidel. Peale selle tuleks 
käesolevas direktiivis sätestada 
erikriteeriumid, mille alusel võib 
vaidlustatavalt eeldada, et esineb 
põgenemise oht.

(11) Et tagada selgemad ja 
tulemuslikumad eeskirjad vabatahtliku 
lahkumise tähtaja määramise ja kolmanda 
riigi kodaniku kinnipidamise kohta, peaks 
põgenemise ohu kindlakstegemine 
põhinema ainuüksi käesoleva direktiiviga 
kehtestatud objektiivsetel kriteeriumidel, 
mille määrab kindlaks kohtu- või 
haldusasutus pärast juhtumi üksikute 
asjaolude uurimist.

Or. it
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Muudatusettepanek 170
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11a) Välja arvatud juhul, kui 
liikmesriigid otsustavad käesolevat 
direktiivi põgenemise ohu 
kindlaksmääramisel artikli 2 lõike 2 
punkti b alusel mitte kohaldada, võivad 
riiklikud pädevad asutused võtta arvesse 
liikmesriikide kriminaalõiguse, sealhulgas 
rändealaste eeskirjade rikkumist. 
Nimetatud asutused võivad samuti arvesse 
võtta seda, kas käimas on 
kriminaaluurimine või kas on esitatud 
süüdistus asjas, milles süüdimõistvat 
kohtuotsust ei ole veel tehtud, kui see on 
liikmesriigi õiguses ette nähtud. 

Or. fr

Muudatusettepanek 171
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Et suurendada 
tagasisaatmismenetluse tulemuslikkust, 
tuleks kolmandate riikide kodanikele 
kehtestada selged kohustused ja eelkõige 
kohustus teha tagasisaatmismenetluse 
kõikides etappides ametiasutustega 
koostööd, sealhulgas esitada teavet ja 
andmeid, mis on vajalikud isiku 
konkreetse olukorra hindamiseks. Samal 
ajal tuleb tagada, et kolmandate riikide 
kodanikele antakse teada sellest, millised 
on nende kohustuste täitmata jätmise 
tagajärjed põgenemise ohu 
kindlakstegemisele, vabatahtliku 

välja jäetud
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lahkumise tähtaja määramisele ja 
võimalusele kasutada kinnipidamist ning 
juurdepääsule programmidele, millest 
antakse logistilist, finants- ja muud 
materiaalset või mitterahalist abi.

Or. en

Selgitus

Variraportöör on muutnud artiklit 7 koostöö kohta. Käesolev põhjendus on otseselt seotud 
nimetatud muudatustega.

Muudatusettepanek 172
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Et suurendada 
tagasisaatmismenetluse tulemuslikkust, 
tuleks kolmandate riikide kodanikele 
kehtestada selged kohustused ja eelkõige 
kohustus teha tagasisaatmismenetluse 
kõikides etappides ametiasutustega 
koostööd, sealhulgas esitada teavet ja 
andmeid, mis on vajalikud isiku konkreetse 
olukorra hindamiseks. Samal ajal tuleb 
tagada, et kolmandate riikide kodanikele 
antakse teada sellest, millised on nende 
kohustuste täitmata jätmise tagajärjed 
põgenemise ohu kindlakstegemisele, 
vabatahtliku lahkumise tähtaja 
määramisele ja võimalusele kasutada 
kinnipidamist ning juurdepääsule 
programmidele, millest antakse logistilist, 
finants- ja muud materiaalset või 
mitterahalist abi.

(12) Et suurendada 
tagasisaatmismenetluse tulemuslikkust, 
tuleks kolmandate riikide kodanikele 
kehtestada selged kohustused ja eelkõige 
kohustus teha tagasisaatmismenetluse 
kõikides etappides ametiasutustega 
koostööd, sealhulgas esitada teavet ja 
andmeid, mis on vajalikud isiku konkreetse 
olukorra hindamiseks. Tema tegeliku 
vanuse kindlaksmääramine luu- või 
hambatestide abil on vältimatu, et teha 
kindlaks tema selleteemaliste avalduste 
õigsus, mis võimaldab hinnata tema 
heauskset staatust ja kaitsta tegelikke 
saatjata alaealisi, eraldades need 
valepõhistest. Samal ajal tuleb tagada, et 
kolmandate riikide kodanikele antakse 
teada sellest, millised on nende kohustuste 
täitmata jätmise tagajärjed põgenemise ohu 
kindlakstegemisele, vabatahtliku lahkumise 
tähtaja määramisele ja võimalusele 
kasutada kinnipidamist ning juurdepääsule 
programmidele, millest antakse logistilist, 
finants- ja muud materiaalset või 
mitterahalist abi.
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Or. fr

Muudatusettepanek 173
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Et suurendada 
tagasisaatmismenetluse tulemuslikkust, 
tuleks kolmandate riikide kodanikele 
kehtestada selged kohustused ja eelkõige 
kohustus teha tagasisaatmismenetluse 
kõikides etappides ametiasutustega 
koostööd, sealhulgas esitada teavet ja 
andmeid, mis on vajalikud isiku konkreetse 
olukorra hindamiseks. Samal ajal tuleb 
tagada, et kolmandate riikide kodanikele 
antakse teada sellest, millised on nende 
kohustuste täitmata jätmise tagajärjed 
põgenemise ohu kindlakstegemisele, 
vabatahtliku lahkumise tähtaja 
määramisele ja võimalusele kasutada 
kinnipidamist ning juurdepääsule 
programmidele, millest antakse logistilist, 
finants- ja muud materiaalset või 
mitterahalist abi.

(12) Et suurendada 
tagasisaatmismenetluse tulemuslikkust, 
tuleks kolmandate riikide kodanikele 
kehtestada selged kohustused ja eelkõige 
kohustus teha tagasisaatmismenetluse 
kõikides etappides ametiasutustega 
lojaalset koostööd, sealhulgas esitada kogu 
teavet ja kõiki andmeid, mis on nende 
valduses ja on vajalikud isiku konkreetse 
olukorra hindamiseks. Samal ajal tuleb 
tagada, et kolmandate riikide kodanikele 
antakse teada sellest, millised on nende 
kohustuste täitmata jätmise tagajärjed 
põgenemise ohu kindlakstegemisele, 
vabatahtliku lahkumise tähtaja 
määramisele ja võimalusele kasutada 
kinnipidamist ja karistusi, kui need on 
liikmesriigi õiguses ette nähtud, ning 
juurdepääsule programmidele, millest 
antakse logistilist, finants- ja muud 
materiaalset või mitterahalist abi.

Or. fr

Muudatusettepanek 174
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Et suurendada 
tagasisaatmismenetluse tulemuslikkust, 
tuleks kolmandate riikide kodanikele 

(12) Et suurendada 
tagasisaatmismenetluse tulemuslikkust ELi 
standardite kohaselt, tuleks kolmandate 
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kehtestada selged kohustused ja eelkõige 
kohustus teha tagasisaatmismenetluse 
kõikides etappides ametiasutustega 
koostööd, sealhulgas esitada teavet ja 
andmeid, mis on vajalikud isiku konkreetse 
olukorra hindamiseks. Samal ajal tuleb 
tagada, et kolmandate riikide kodanikele 
antakse teada sellest, millised on nende 
kohustuste täitmata jätmise tagajärjed 
põgenemise ohu kindlakstegemisele, 
vabatahtliku lahkumise tähtaja 
määramisele ja võimalusele kasutada 
kinnipidamist ning juurdepääsule 
programmidele, millest antakse logistilist, 
finants- ja muud materiaalset või 
mitterahalist abi.

riikide kodanikele kehtestada selged 
kohustused ja eelkõige kohustus teha 
tagasisaatmismenetluse kõikides etappides 
ametiasutustega koostööd, sealhulgas 
esitada teavet ja andmeid, mis on vajalikud 
isiku konkreetse olukorra hindamiseks. 
Samal ajal tuleb tagada, et kolmandate 
riikide kodanikele antakse teada sellest, 
millised on nende kohustuste täitmata 
jätmise tagajärjed põgenemise ohu 
kindlakstegemisele, vabatahtliku lahkumise 
tähtaja määramisele ja võimalusele 
kasutada kinnipidamist ning juurdepääsule 
programmidele, millest antakse logistilist, 
finants- ja muud materiaalset või 
mitterahalist abi.

Or. ro

Muudatusettepanek 175
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Et suurendada 
tagasisaatmismenetluse tulemuslikkust, 
tuleks kolmandate riikide kodanikele 
kehtestada selged kohustused ja eelkõige 
kohustus teha tagasisaatmismenetluse 
kõikides etappides ametiasutustega 
koostööd, sealhulgas esitada teavet ja 
andmeid, mis on vajalikud isiku 
konkreetse olukorra hindamiseks. Samal 
ajal tuleb tagada, et kolmandate riikide 
kodanikele antakse teada sellest, millised 
on nende kohustuste täitmata jätmise 
tagajärjed põgenemise ohu 
kindlakstegemisele, vabatahtliku 
lahkumise tähtaja määramisele ja 
võimalusele kasutada kinnipidamist ning 
juurdepääsule programmidele, millest 
antakse logistilist, finants- ja muud 
materiaalset või mitterahalist abi.

(12) Tuleb tagada, et kolmandate riikide 
kodanikele antakse 
tagasisaatmismenetluse kohta kogu 
asjakohane teave keeles, millest nad aru 
saavad, et nad saaksid 
tagasisaatmismenetluses osaleda. 
Eelkõige peaks liikmesriikidel olema 
kohustus anda kolmandate riikide 
kodanikele õigeaegset ja asjakohast teavet 
tagasisaatmisprotsessi kohta, sealhulgas 
tagasisaatmismenetluse eri etapid, 
vabatahtliku lahkumise tähtaja määramine, 
põgenemise ohu kindlaksmääramine ja 
põgenemise tagajärjed, võimalus kasutada 
kinnipidamist, kättesaadavad 
õiguskaitsevahendid, sisenemiskeelu 
võimalik kohaldatavus ning juurdepääs 
programmidele, millest antakse õigusalast, 
logistilist, finants- ja muud materiaalset või 
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mitterahalist abi.

Or. en

Selgitus

Kolmandate riikide kodanikele tuleks anda õigeaegset ja piisavat teavet, kui liikmesriik 
otsustab rakendada tagasisaatmispoliitikat. Need muudatused on kooskõlas soovitatud 
muudatustega põhjenduse 4 kohta.

Muudatusettepanek 176
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Sunniviisilisele tagasisaatmisele 
tuleks eelistada vabatahtlikku 
tagasipöördumist, kui ei ole põhjust 
arvata, et vabatahtliku lahkumise tähtaja 
määramine kahjustaks 
tagasisaatmiskorra eesmärki, ning tuleks 
võimaldada asjakohane vabatahtliku 
lahkumise tähtaeg, mis oleks kuni 
30 päeva, olenevalt eelkõige 
tagasipöördumise väljavaadetest. 
Vabatahtliku lahkumise tähtaega ei tohiks 
määrata, kui hinnangu kohaselt esineb 
kolmanda riigi kodanike puhul põgenemise 
oht, kui nende varasem seadusliku riigis 
viibimise taotlus on jäetud rahuldamata, 
sest tegemist on olnud pettusega või taotlus 
on olnud ilmselgelt alusetu, või kui nad 
kujutavad endast ohtu avalikule korrale, 
avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule. Vabatahtliku lahkumise 
tähtaega tuleks pikendada, kui seda 
peetakse üksikjuhtumi konkreetseid 
asjaolusid arvesse võttes vajalikuks.

(13) Õiguskindluse, kõigi 
repatrieerimist ootavate kolmandate 
riikide kodanike võrdse kohtlemise ja 
varjupaigasüsteemide tõhususe huvides 
tuleks vabatahtliku lahkumise tähtaja 
määramisele eelistada sunniviisilist 
tagasisaatmist. Suveräänne liikmesriik 
võib erandlikel, individuaalsetel juhtudel 
määrata vabatahtliku lahkumise tähtaja. 
Vabatahtliku lahkumise tähtaega ei tohiks 
määrata, kui hinnangu kohaselt esineb 
kolmanda riigi kodanike puhul põgenemise 
oht, kui nende varasem seadusliku riigis 
viibimise taotlus on jäetud rahuldamata, 
sest tegemist on olnud pettusega või taotlus 
on olnud ilmselgelt alusetu, või kui nad 
kujutavad endast ohtu avalikule korrale, 
avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule.

Or. nl

Selgitus

Õiguskindluse, võrdse kohtlemise ja varjupaigasüsteemide tõhususe huvides peaks 
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sunniviisiline tagasisaatmine olema esimene valik.

Muudatusettepanek 177
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Sunniviisilisele tagasisaatmisele 
tuleks eelistada vabatahtlikku 
tagasipöördumist, kui ei ole põhjust 
arvata, et vabatahtliku lahkumise tähtaja 
määramine kahjustaks 
tagasisaatmiskorra eesmärki, ning tuleks 
võimaldada asjakohane vabatahtliku 
lahkumise tähtaeg, mis oleks kuni 30 
päeva, olenevalt eelkõige 
tagasipöördumise väljavaadetest. 
Vabatahtliku lahkumise tähtaega ei tohiks 
määrata, kui hinnangu kohaselt esineb 
kolmanda riigi kodanike puhul 
põgenemise oht, kui nende varasem 
seadusliku riigis viibimise taotlus on 
jäetud rahuldamata, sest tegemist on 
olnud pettusega või taotlus on olnud 
ilmselgelt alusetu, või kui nad kujutavad 
endast ohtu avalikule korrale, avalikule 
julgeolekule või riigi julgeolekule. 
Vabatahtliku lahkumise tähtaega tuleks 
pikendada, kui seda peetakse üksikjuhtumi 
konkreetseid asjaolusid arvesse võttes 
vajalikuks.

(13) Sunniviisilisele tagasisaatmisele 
tuleks alati eelistada vabatahtlikku 
tagasipöördumist ning tuleks 
võimaldada asjakohane vabatahtliku 
lahkumise tähtaeg, mis oleks 30 päeva. 
Liikmesriikidel peaks olema võimalik 
määrata lühem, vähemalt seitsme päeva 
pikkune vabatahtliku lahkumise tähtaeg 
ning erandkorras vabatahtliku lahkumise 
tähtaega mitte määrata, kui hinnangu 
kohaselt kujutavad kolmanda riigi 
kodanikud endast tegelikku ohtu avalikule 
korrale, avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule. Vabatahtliku lahkumise 
tähtaega tuleks pikendada, kui seda 
peetakse üksikjuhtumi konkreetseid 
asjaolusid arvesse võttes vajalikuks.

Or. en

Selgitus

30 päeva tundub asjakohane ajavahemik vabatahtliku lahkumise korraldamiseks. Sellest 
hoolimata võiks seda ajavahemikku vähendada seitsme päevani, kui ilmselgelt väljendatakse 
kõnealuse direktiivi alusel kohaldatavate tagasisaatmisega seotud meetmete järgimata jätmist 
või sellise meetme järgimata jätmist, mille eesmärk on vältida põgenemisohtu, või kui 
kolmanda riigi kodanik kujutab endast tegelikku ohtu avalikule korrale, riigi julgeolekule või 
avalikule julgeolekule. Liikmesriigid võivad vabatahtlikuks lahkumiseks tähtaega ka mitte 
anda. See muudatusettepanek on seotud artikliga 9.
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Muudatusettepanek 178
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Sunniviisilisele tagasisaatmisele 
tuleks eelistada vabatahtlikku 
tagasipöördumist, kui ei ole põhjust arvata, 
et vabatahtliku lahkumise tähtaja 
määramine kahjustaks tagasisaatmiskorra 
eesmärki, ning tuleks 
võimaldada asjakohane vabatahtliku 
lahkumise tähtaeg, mis oleks kuni 30 
päeva, olenevalt eelkõige tagasipöördumise 
väljavaadetest. Vabatahtliku lahkumise 
tähtaega ei tohiks määrata, kui hinnangu 
kohaselt esineb kolmanda riigi kodanike 
puhul põgenemise oht, kui nende varasem 
seadusliku riigis viibimise taotlus on jäetud 
rahuldamata, sest tegemist on olnud 
pettusega või taotlus on olnud ilmselgelt 
alusetu, või kui nad kujutavad endast ohtu 
avalikule korrale, avalikule julgeolekule 
või riigi julgeolekule. Vabatahtliku 
lahkumise tähtaega tuleks pikendada, kui 
seda peetakse üksikjuhtumi konkreetseid 
asjaolusid arvesse võttes vajalikuks.

(13) Sunniviisilisele tagasisaatmisele 
tuleks eelistada vabatahtlikku 
tagasipöördumist, kui ei ole põhjust arvata, 
et vabatahtliku lahkumise tähtaja 
määramine kahjustaks tagasisaatmiskorra 
eesmärki, ning tuleks 
võimaldada asjakohane vabatahtliku 
lahkumise tähtaeg, mis oleks kuni 30 
päeva, olenevalt eelkõige tagasipöördumise 
väljavaadetest. Vabatahtliku lahkumise 
tähtaega ei tohiks määrata, kui hinnangu 
kohaselt esineb kolmanda riigi kodanike 
puhul põgenemise oht, kui nende varasem 
seadusliku riigis viibimise taotlus on jäetud 
rahuldamata, sest tegemist on olnud 
pettusega või taotlus on olnud ilmselgelt 
alusetu, või kui nad kujutavad endast ohtu 
avalikule korrale, avalikule julgeolekule 
või riigi julgeolekule. Vabatahtliku 
lahkumise tähtaega tuleks pikendada, kui 
seda peetakse üksikjuhtumi konkreetseid 
asjaolusid arvesse võttes vajalikuks ja kui 
asi puudutab lapsi, tuleks lapse parimad 
huvid lahkumise tähtaja pikendamise 
otsuses esikohale seada.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(13) Sunniviisilisele tagasisaatmisele 
tuleks eelistada vabatahtlikku 
tagasipöördumist, kui ei ole põhjust arvata, 
et vabatahtliku lahkumise tähtaja 
määramine kahjustaks tagasisaatmiskorra 
eesmärki, ning tuleks 
võimaldada asjakohane vabatahtliku 
lahkumise tähtaeg, mis oleks kuni 30 
päeva, olenevalt eelkõige tagasipöördumise 
väljavaadetest. Vabatahtliku lahkumise 
tähtaega ei tohiks määrata, kui hinnangu 
kohaselt esineb kolmanda riigi kodanike 
puhul põgenemise oht, kui nende varasem 
seadusliku riigis viibimise taotlus on jäetud 
rahuldamata, sest tegemist on olnud 
pettusega või taotlus on olnud ilmselgelt 
alusetu, või kui nad kujutavad endast ohtu 
avalikule korrale, avalikule julgeolekule 
või riigi julgeolekule. Vabatahtliku 
lahkumise tähtaega tuleks pikendada, kui 
seda peetakse üksikjuhtumi konkreetseid 
asjaolusid arvesse võttes vajalikuks.

(13) Sunniviisilisele tagasisaatmisele 
tuleks eelistada vabatahtlikku 
tagasipöördumist, kui ei ole põhjust arvata, 
et vabatahtliku lahkumise tähtaja 
määramine kahjustaks tagasisaatmiskorra 
eesmärki, ning tuleks 
võimaldada asjakohane vabatahtliku 
lahkumise tähtaeg, mis oleks kuni 30 
päeva, olenevalt eelkõige tagasipöördumise 
väljavaadetest. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et vabatahtliku lahkumise 
tähtaega kolmanda riigi kodanikele ei 
määrata, kui hinnangu kohaselt esineb 
nende puhul põgenemise oht, kui nende 
varasem seadusliku riigis viibimise taotlus 
on jäetud rahuldamata, sest tegemist on 
olnud pettusega või taotlus on olnud 
ilmselgelt alusetu, või kui nad kujutavad 
endast ohtu avalikule korrale, avalikule 
julgeolekule või riigi julgeolekule, eriti 
terrorismi või tõsise kuriteoga seoses. 
Vabatahtliku lahkumise tähtaega tuleks 
pikendada, kui seda peetakse üksikjuhtumi 
konkreetseid asjaolusid arvesse võttes 
vajalikuks.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Sunniviisilisele tagasisaatmisele 
tuleks eelistada vabatahtlikku 
tagasipöördumist, kui ei ole põhjust arvata, 
et vabatahtliku lahkumise tähtaja 
määramine kahjustaks tagasisaatmiskorra 
eesmärki, ning tuleks 
võimaldada asjakohane vabatahtliku 
lahkumise tähtaeg, mis oleks kuni 30 
päeva, olenevalt eelkõige 
tagasipöördumise väljavaadetest. 

(13) Sunniviisilisele tagasisaatmisele 
tuleks eelistada vabatahtlikku 
tagasipöördumist, kui ei ole põhjust arvata, 
et vabatahtliku lahkumise tähtaja 
määramine kahjustaks tagasisaatmiskorra 
eesmärki, ning tuleks võimaldada 
asjakohane vabatahtliku lahkumise tähtaeg, 
mis oleks 30 päeva. Erandkorras võib 
pärast vabatahtliku tagasipöördumise 
väljavaate individuaalset hindamist anda 
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Vabatahtliku lahkumise tähtaega ei tohiks 
määrata, kui hinnangu kohaselt esineb 
kolmanda riigi kodanike puhul põgenemise 
oht, kui nende varasem seadusliku riigis 
viibimise taotlus on jäetud rahuldamata, 
sest tegemist on olnud pettusega või taotlus 
on olnud ilmselgelt alusetu, või kui nad 
kujutavad endast ohtu avalikule korrale, 
avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule. Vabatahtliku lahkumise 
tähtaega tuleks pikendada, kui seda 
peetakse üksikjuhtumi konkreetseid 
asjaolusid arvesse võttes vajalikuks.

ka vabatahtliku lahkumise tähtaja, mis ei 
ole lühem kui 15 päeva. Alla 15-päevase 
tähtaja saab ainult siis määrata, kui 
individuaalse hinnangu kohaselt esineb 
selles direktiivis sätestatud objektiivsete 
kriteeriumide täieliku loetelu kohaselt 
kolmanda riigi kodanike puhul põgenemise 
oht või kui nende varasem seadusliku riigis 
viibimise taotlus on jäetud rahuldamata, 
sest tegemist on olnud pettusega. 
Vabatahtliku lahkumise tähtaega tuleks 
pikendada, kui seda peetakse üksikjuhtumi 
konkreetseid asjaolusid arvesse võttes 
vajalikuks.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga artikli 9 kohta tuleks tugevdada kõiki vabatahtliku 
lahkumise võimalusi, sealhulgas pakkudes 30 päeva pikkust vabatahtliku tagasipöördumise 
tähtaega. Teatavatel tingimustel peavad olema võimalikud lühemad tähtajad. Komisjoni 
kehtestatud „avaliku korra, avaliku julgeoleku või riigi julgeoleku” põhjendus vabatahtliku 
lahkumise tähtaja andmisest keeldumiseks ei ole piisavalt konkreetne ning seda saab 
nõuetekohaselt käsitleda kehtiva kriminaal- ja haldusõigusega. Näib, et ei ole mõjuvat põhjust 
mitte lubada vabatahtliku lahkumise võimalust ka neile, kelle taotlused on ilmselgelt alusetud.

Muudatusettepanek 181
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Sunniviisilisele tagasisaatmisele 
tuleks eelistada vabatahtlikku 
tagasipöördumist, kui ei ole põhjust arvata, 
et vabatahtliku lahkumise tähtaja 
määramine kahjustaks tagasisaatmiskorra 
eesmärki, ning tuleks 
võimaldada asjakohane vabatahtliku 
lahkumise tähtaeg, mis oleks kuni 
30 päeva, olenevalt eelkõige 
tagasipöördumise väljavaadetest. 
Vabatahtliku lahkumise tähtaega ei tohiks 
määrata, kui hinnangu kohaselt esineb 

(13) Sunniviisilisele tagasisaatmisele 
tuleks eelistada vabatahtlikku 
tagasipöördumist, kui ei ole põhjust arvata, 
et vabatahtliku lahkumise tähtaja 
määramine kahjustaks tagasisaatmiskorra 
eesmärki, ning tuleks 
võimaldada asjakohane vabatahtliku 
lahkumise tähtaeg, mis oleks 30 päeva, 
olenevalt eelkõige tagasipöördumise 
väljavaadetest. Vabatahtliku lahkumise 
tähtaega ei tohiks määrata, kui hinnangu 
kohaselt esineb kolmanda riigi kodanike 
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kolmanda riigi kodanike puhul põgenemise 
oht, kui nende varasem seadusliku riigis 
viibimise taotlus on jäetud rahuldamata, 
sest tegemist on olnud pettusega või 
taotlus on olnud ilmselgelt alusetu, või kui 
nad kujutavad endast ohtu avalikule 
korrale, avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule. Vabatahtliku lahkumise 
tähtaega tuleks pikendada, kui seda 
peetakse üksikjuhtumi konkreetseid 
asjaolusid arvesse võttes vajalikuks.

puhul vastavalt käesolevale direktiivile 
põgenemise oht või kui nad kujutavad 
endast ohtu avalikule korrale, avalikule 
julgeolekule või riigi julgeolekule, mis on 
nõuetekohaselt põhjendatud, 
süüdimõistva kohtuotsusega kinnitatud 
või tagatud sellisteasjaoludega, mis võivad 
õigustada ühiskonnaohtlikkuse 
hindamist. Vabatahtliku lahkumise 
tähtaega tuleks pikendada, kui seda 
peetakse üksikjuhtumi konkreetseid 
asjaolusid arvesse võttes vajalikuks.

Or. it

Muudatusettepanek 182
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Sunniviisilisele tagasisaatmisele 
tuleks eelistada vabatahtlikku 
tagasipöördumist, kui ei ole põhjust arvata, 
et vabatahtliku lahkumise tähtaja 
määramine kahjustaks tagasisaatmiskorra 
eesmärki, ning tuleks 
võimaldada asjakohane vabatahtliku 
lahkumise tähtaeg , mis oleks kuni 
30 päeva, olenevalt eelkõige 
tagasipöördumise väljavaadetest. 
Vabatahtliku lahkumise tähtaega ei tohiks 
määrata, kui hinnangu kohaselt esineb 
kolmanda riigi kodanike puhul põgenemise 
oht, kui nende varasem seadusliku riigis 
viibimise taotlus on jäetud rahuldamata, 
sest tegemist on olnud pettusega või taotlus 
on olnud ilmselgelt alusetu, või kui nad 
kujutavad endast ohtu avalikule korrale, 
avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule. Vabatahtliku lahkumise 
tähtaega tuleks pikendada, kui seda 
peetakse üksikjuhtumi konkreetseid 
asjaolusid arvesse võttes vajalikuks.

(13) Sunniviisilisele tagasisaatmisele 
tuleks eelistada vabatahtlikku 
tagasipöördumist, kui ei ole põhjust arvata, 
et vabatahtliku lahkumise tähtaja 
määramine kahjustaks tagasisaatmiskorra 
eesmärki, ning tuleks 
võimaldada asjakohane vabatahtliku 
lahkumise tähtaeg, mis oleks kuni 
30 päeva, olenevalt eelkõige 
tagasipöördumise väljavaadetest . 
Vabatahtliku lahkumise tähtaega ei saa 
määrata, kui hinnangu kohaselt esineb 
kolmanda riigi kodanike puhul põgenemise 
oht, kui nende varasem seadusliku riigis 
viibimise taotlus on jäetud rahuldamata, 
sest tegemist on olnud pettusega, taotlus on 
olnud ilmselgelt alusetu või 
vastuvõetamatu, või kui nad kujutavad 
endast ohtu avalikule korrale, avalikule 
julgeolekule või riigi julgeolekule. 
Vabatahtliku lahkumise tähtaega tuleks 
pikendada, kui seda peetakse üksikjuhtumi 
konkreetseid asjaolusid arvesse võttes 
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vajalikuks.

Or. fr

Muudatusettepanek 183
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Sunniviisilisele tagasisaatmisele 
tuleks eelistada vabatahtlikku 
tagasipöördumist, kui ei ole põhjust arvata, 
et vabatahtliku lahkumise tähtaja 
määramine kahjustaks tagasisaatmiskorra 
eesmärki, ning tuleks 
võimaldada asjakohane vabatahtliku 
lahkumise tähtaeg, mis oleks kuni 30 
päeva, olenevalt eelkõige tagasipöördumise 
väljavaadetest. Vabatahtliku lahkumise 
tähtaega ei tohiks määrata, kui hinnangu 
kohaselt esineb kolmanda riigi kodanike 
puhul põgenemise oht, kui nende varasem 
seadusliku riigis viibimise taotlus on jäetud 
rahuldamata, sest tegemist on olnud 
pettusega või taotlus on olnud ilmselgelt 
alusetu, või kui nad kujutavad endast ohtu 
avalikule korrale, avalikule julgeolekule 
või riigi julgeolekule. Vabatahtliku 
lahkumise tähtaega tuleks pikendada, kui 
seda peetakse üksikjuhtumi konkreetseid 
asjaolusid arvesse võttes vajalikuks.

(13) Sunniviisilisele tagasisaatmisele 
tuleks eelistada vabatahtlikku 
tagasipöördumist, kui ei ole põhjust arvata, 
et vabatahtliku lahkumise tähtaja 
määramine kahjustaks tagasisaatmiskorra 
eesmärki, ning tuleks 
võimaldada asjakohane vabatahtliku 
lahkumise tähtaeg, mis oleks kuni 30 
päeva, olenevalt eelkõige tagasipöördumise 
väljavaadetest. Vabatahtliku lahkumise 
tähtaega ei tohiks määrata, kui hinnangu 
kohaselt esineb kolmanda riigi kodanike 
puhul põgenemise oht, kui nende varasem 
seadusliku riigis viibimise taotlus on jäetud 
rahuldamata, sest tegemist on olnud 
pettusega või taotlus on olnud ilmselgelt 
alusetu, või kui nad kujutavad endast ohtu 
avalikule korrale, avalikule julgeolekule 
või riigi julgeolekule. Vabatahtliku 
lahkumise tähtaega võib pikendada, kui 
seda peetakse üksikjuhtumi konkreetseid 
asjaolusid arvesse võttes vajalikuks.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(13) Sunniviisilisele tagasisaatmisele 
tuleks eelistada vabatahtlikku 
tagasipöördumist, kui ei ole põhjust 
arvata, et vabatahtliku lahkumise tähtaja 
määramine kahjustaks 
tagasisaatmiskorra eesmärki, ning tuleks 
võimaldada asjakohane vabatahtliku 
lahkumise tähtaeg, mis oleks kuni 30 
päeva, olenevalt eelkõige 
tagasipöördumise väljavaadetest. 
Vabatahtliku lahkumise tähtaega ei tohiks 
määrata, kui hinnangu kohaselt esineb 
kolmanda riigi kodanike puhul põgenemise 
oht, kui nende varasem seadusliku riigis 
viibimise taotlus on jäetud rahuldamata, 
sest tegemist on olnud pettusega või 
taotlus on olnud ilmselgelt alusetu, või kui 
nad kujutavad endast ohtu avalikule 
korrale, avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule. Vabatahtliku lahkumise 
tähtaega tuleks pikendada, kui seda 
peetakse üksikjuhtumi konkreetseid 
asjaolusid arvesse võttes vajalikuks.

(13) Kui liikmesriik otsustab rakendada 
tagasisaatmiskorda, tuleks sunniviisilisele 
tagasisaatmisele eelistada vabatahtlikku 
tagasipöördumist ning võimaldada kuue 
kuu pikkune vabatahtliku lahkumise 
tähtaeg. Liikmesriikidel peaks olema 
võimalik otsustada vabatahtliku 
lahkumise tähtaega mitte määrata, kui 
hinnangu kohaselt kujutavad kolmanda 
riigi kodanikud endast tegelikku ja 
tõenditel põhinevat ohtu avalikule 
julgeolekule või riigi julgeolekule. 
Vabatahtliku lahkumise tähtaega tuleks 
pikendada, kui seda peetakse üksikjuhtumi 
konkreetseid asjaolusid arvesse võttes 
vajalikuks, sealhulgas laste suhtes, et nad 
saaksid oma õpingud lõpetada, rasedate 
suhtes, et nad saaksid lapsed sünnitada, 
inimkaubanduse ohvrite suhtes, kes 
ootavad oma kohtuasjas kohut, ja haigete 
inimeste suhtes, kes vajavad arstiabi.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud artikli 9 kohta esitatud 
muudatusettepanekutega, mis käsitlevad vabatahtlikku lahkumist.

Muudatusettepanek 185
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Et soodustada vabatahtlikku 
tagasipöördumist, peaks liikmesriikidel 
olema rakenduskavad, mis näeksid ette 
suurema tagasipöördumisalase abi ja 
nõustamise, mille hulka võib kuuluda 
toetus taasintegreerumiseks kolmandates 
riikides, kuhu tagasi pöördutakse, võttes 
arvesse toetatud vabatahtliku 

välja jäetud
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tagasipöördumise ja taasintegreerimise 
programmide ühisnorme, mille komisjon 
on koostöös liikmesriikidega välja 
töötanud ja mida nõukogu on toetanud.

Or. nl

Selgitus

Abi andmine kolmandas riigis on selle riigi vastutusalas. Kolmandate riikide suhtes, kes ei 
soovi oma kodanike tagasivõtmisel ja taasintegreerimisel koostööd teha, tuleks kehtestada 
finantssanktsioonid.

Muudatusettepanek 186
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Et soodustada vabatahtlikku 
tagasipöördumist, peaks liikmesriikidel 
olema rakenduskavad, mis näeksid ette 
suurema tagasipöördumisalase abi ja 
nõustamise, mille hulka võib kuuluda 
toetus taasintegreerumiseks kolmandates 
riikides, kuhu tagasi pöördutakse, võttes 
arvesse toetatud vabatahtliku 
tagasipöördumise ja taasintegreerimise 
programmide ühisnorme, mille komisjon 
on koostöös liikmesriikidega välja 
töötanud ja mida nõukogu on toetanud.

(14) Et soodustada vabatahtlikku 
lahkumist, võivad liikmesriigid võtta 
kasutusele rakenduskavad, mis näeksid 
ette suurema tagasipöördumisalase abi ja 
nõustamise, mille hulka võib kuuluda 
toetus taasintegreerumiseks kolmandates 
riikides, kuhu tagasi pöördutakse. Arvesse 
võib võtta toetatud vabatahtliku 
tagasipöördumise ja taasintegreerimise 
programmide ühisnorme, mille komisjon 
on koostöös liikmesriikidega välja 
töötanud ja mida nõukogu on toetanud.

Vabatahtliku tagasipöördumise abi tuleks 
anda vastavalt riiklikele eeskirjadele, 
millega võib kõnealuse abi suhtes 
kohaldada tingimusi ja väljaarvamise 
aluseid. 
Käesoleva direktiiviga ei kehtestata 
kolmanda riigi kodanikule üldist ega 
absoluutset õigust saada abi 
vabatahtlikuks tagasipöördumiseks või 
taasintegreerumiseks.

Or. fr
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Muudatusettepanek 187
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Et soodustada vabatahtlikku 
tagasipöördumist, peaks liikmesriikidel 
olema rakenduskavad, mis näeksid ette 
suurema tagasipöördumisalase abi ja 
nõustamise, mille hulka võib kuuluda 
toetus taasintegreerumiseks kolmandates 
riikides, kuhu tagasi pöördutakse, võttes 
arvesse toetatud vabatahtliku 
tagasipöördumise ja taasintegreerimise 
programmide ühisnorme, mille komisjon 
on koostöös liikmesriikidega välja 
töötanud ja mida nõukogu on toetanud.

(14) Et soodustada vabatahtlikku 
tagasipöördumist, peaks liikmesriikidel 
olema rakenduskavad, mis näeksid ette 
juhtumite haldamise, suurema 
tagasipöördumisalase abi ja nõustamise, 
mille hulka peaks kuuluma toetus 
taasintegreerumiseks kolmandates riikides, 
kuhu tagasi pöördutakse, võttes arvesse 
toetatud vabatahtliku tagasipöördumise ja 
taasintegreerimise programmide 
ühisnorme, mille komisjon on koostöös 
liikmesriikidega välja töötanud ja mida 
nõukogu on toetanud. Vabatahtliku 
tagasipöördumise, toetatud vabatahtliku 
tagasipöördumise ja taasintegreerimise 
programmid on liidu rändepoliitika 
olulised sambad ning võimaldavad 
rändajatel inimlikult, inimväärikalt ja 
õigustel põhineval viisil tagasi pöörduda. 
Vabatahtlikku tagasipöördumist tuleks 
võimaldada menetluse kõigis etappides.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, 
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Tudorache, Michal Šimečka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Et soodustada vabatahtlikku 
tagasipöördumist, peaks liikmesriikidel 
olema rakenduskavad, mis näeksid ette 
suurema tagasipöördumisalase abi ja 

(14) Et soodustada vabatahtlikku 
tagasipöördumist, peaks liikmesriikidel 
olema rakenduskavad, mis näeksid ette 
suurema tagasipöördumisalase abi ja 
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nõustamise, mille hulka võib kuuluda 
toetus taasintegreerumiseks kolmandates 
riikides, kuhu tagasi pöördutakse, võttes 
arvesse toetatud vabatahtliku 
tagasipöördumise ja taasintegreerimise 
programmide ühisnorme, mille komisjon 
on koostöös liikmesriikidega välja 
töötanud ja mida nõukogu on toetanud.

nõustamise, mille hulka peaks kuuluma 
toetus taasintegreerumiseks kolmandates 
riikides, kuhu tagasi pöördutakse, mis on 
kohandatud indiviidi asjaolude ja 
väljavaadetega, pöörates erilist 
tähelepanu saatjata alaealistele ning 
võttes arvesse toetatud vabatahtliku 
tagasipöördumise ja taasintegreerimise 
programmide ühisnorme, mille komisjon 
on koostöös liikmesriikidega välja 
töötanud ja mida nõukogu on toetanud.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Et soodustada vabatahtlikku 
tagasipöördumist, peaks liikmesriikidel 
olema rakenduskavad, mis näeksid ette 
suurema tagasipöördumisalase abi ja 
nõustamise, mille hulka võib kuuluda 
toetus taasintegreerumiseks kolmandates 
riikides, kuhu tagasi pöördutakse, võttes 
arvesse toetatud vabatahtliku 
tagasipöördumise ja taasintegreerimise 
programmide ühisnorme, mille komisjon 
on koostöös liikmesriikidega välja 
töötanud ja mida nõukogu on toetanud.

(14) Et soodustada vabatahtlikku 
tagasipöördumist, peaks liikmesriikidel 
olema rakenduskavad, mis näeksid ette 
suurema tagasipöördumisalase abi ja 
nõustamise, mille hulka peaks kuuluma 
toetus taasintegreerumiseks kolmandates 
riikides, kuhu tagasi pöördutakse, võttes 
arvesse toetatud vabatahtliku 
tagasipöördumise ja taasintegreerimise 
programmide ühisnorme, mille komisjon 
on koostöös liikmesriikidega välja 
töötanud ja mida nõukogu on toetanud.

Or. en

Selgitus

Taasintegreerimine on tõhusa ja jätkusuutliku tagasisaatmise oluline tegur. See 
muudatusettepanek on seotud artikliga 14.

Muudatusettepanek 190
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Et soodustada vabatahtlikku 
tagasipöördumist, peaks liikmesriikidel 
olema rakenduskavad, mis näeksid ette 
suurema tagasipöördumisalase abi ja 
nõustamise, mille hulka võib kuuluda 
toetus taasintegreerumiseks kolmandates 
riikides, kuhu tagasi pöördutakse, võttes 
arvesse toetatud vabatahtliku 
tagasipöördumise ja taasintegreerimise 
programmide ühisnorme, mille komisjon 
on koostöös liikmesriikidega välja 
töötanud ja mida nõukogu on toetanud.

(14) Et soodustada vabatahtlikku 
tagasipöördumist, võivad liikmesriikidel 
olla rakenduskavad, mis näeksid ette 
suurema tagasipöördumisalase abi ja 
nõustamise, mille hulka võib kuuluda 
toetus taasintegreerumiseks kolmandates 
riikides, kuhu tagasi pöördutakse, võttes 
arvesse toetatud vabatahtliku 
tagasipöördumise ja taasintegreerimise 
programmide ühisnorme, mille komisjon 
on koostöös liikmesriikidega välja 
töötanud ja mida nõukogu on toetanud.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14a) Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga 2009/52/EÜ peaksid 
liikmesriigid tagama selliste tõhusate 
mehhanismide olemasolu, mille kaudu 
kolmandate riikide kodanikud saavad 
esitada kaebusi oma tööandjate vastu. 
Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga 2012/29/EL peaksid 
liikmesriigid tagama, et kõik 
kuriteoohvrid saaksid asjakohast teavet, 
toetust ja kaitset ning et nad saaksid 
osaleda kriminaalmenetluses. Selleks 
tuleks riiklike 
tagasipöördumisprogrammide raames 
luua asjakohased mehhanismid, millega 
tagatakse ülekantav õiglus ja juurdepääs 
õiguskaitsemehhanismidele, ning tagada 
õiguskaitse kättesaadavus küsimustes, mis 
on seotud direktiivi 2009/52/EÜ või 
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direktiivi 2012/29/EL rikkumisega, kogu 
tagasisaatmismenetluse vältel, sealhulgas 
meetmed, millega tagatakse õiguskaitse 
kättesaadavus pärast kolmandasse riiki 
naasmist.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud artikli 14 kohta esitatud 
muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 192
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14a) Liikmesriigid tagavad, et 
kolmandate riikide kodanikud saavad 
tagasisaatmismenetlusega seotud teavet 
neile arusaadavas keeles. Haavatavate 
inimeste, eriti saatjata alaealiste puhul 
antakse kõnealust teavet saatjata alaealise 
vanusele ja arusaamisele vastaval viisil, 
sealhulgas multimeedia abil.

Or. it

Muudatusettepanek 193
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Tuleks kehtestada üldised 
minimaalsed õiguslikud tagatised 
tagasisaatmisega seotud otsuste puhul, et 
tagada asjaomaste isikute huvide tõhus 
kaitse.

välja jäetud
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Or. nl

Selgitus

Suveräänsed liikmesriigid järgivad õigusriigi põhimõtet ja rahvusvahelisi lepinguid, võttes 
samas arvesse nende endi sotsiaalseid ja majanduslikke olusid. EL ei peaks selles küsimuses 
sekkuma. See muudatusettepanek on tihedalt seotud põhjendusega 4 liikmesriikide 
suveräänsuse kohta.

Muudatusettepanek 194
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15a) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
inimeste suhtes, keda ootab ees 
tagasisaatmismenetlus, tehakse 
haavatavuse hindamine. Haavatavuse 
riski suurendavad tegurid võivad 
muuhulgas hõlmata järgmist: 
individuaalsed tegurid, nagu vanus, sugu, 
staatus ühiskonnas, uskumused ja 
hoiakud, emotsionaalsed, 
psühholoogilised ja kognitiivsed 
omadused ning füüsiline ja vaimne 
heaolu, leibkonna ja perekonnaga seotud 
asjaolud, kogukonnategurid, 
strukturaalsed tegurid või olukorrast 
tulenevad tegurid.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 38 ja 
artikli 14 kohta esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 195
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15a) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
isikud, keda ootab tagasisaatmismenetlus, 
ei kasutaks tahtlikult ega petturlikult ära 
tegureid, mida võib käsitada kui nende 
haavatavust suurendavaid tegureid

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik selleks, et rõhutada põhjusi, mis on seotud teksti sisemise 
loogikaga, nagu kavandas komisjon artiklis 14 koos riiklike tagasisaatmise haldamise 
süsteemide tulemusliku toimimise ja kehtestamisega.

Muudatusettepanek 196
Pietro Bartolo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Tagasisaatmisega seotud otsuste 
edasikaebamise tähtaeg peaks olema 
piisavalt pikk, et tagada juurdepääs 
tõhusale õiguskaitsevahendile, võttes 
samas arvesse, et pikad tähtajad võivad 
tagasisaatmismenetlust kahjustada. Et 
vältida õiguste ja menetluste võimalikku 
kuritarvitust, tuleks tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamiseks anda aega 
maksimaalselt viis päeva. Seda sätet tuleks 
kohaldada alles pärast seda, kui otsus, 
millega lükatakse tagasi rahvusvahelise 
kaitse taotlus, on lõplikult jõustunud, 
sealhulgas pärast võimalikku kohtulikku 
läbivaatamist.

(16) Tagasisaatmisega seotud otsuste 
edasikaebamise tähtaeg peaks olema 
piisavalt pikk, et tagada juurdepääs 
tõhusale õiguskaitsevahendile, kuid igal 
juhul vähemalt 30 päeva.

Or. it

Selgitus

Sõnastus „piisavalt pikk aeg“, ilma päevade piirnormita võib eri liikmesriikides tekitada 
erinevaid tavasid, millega rikutakse õigusi. Muudatusettepanek on seotud artikliga 16.
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Muudatusettepanek 197
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Tagasisaatmisega seotud otsuste 
edasikaebamise tähtaeg peaks olema 
piisavalt pikk, et tagada juurdepääs 
tõhusale õiguskaitsevahendile, võttes 
samas arvesse, et pikad tähtajad võivad 
tagasisaatmismenetlust kahjustada. Et 
vältida õiguste ja menetluste võimalikku 
kuritarvitust, tuleks tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamiseks anda aega 
maksimaalselt viis päeva. Seda sätet 
tuleks kohaldada alles pärast seda, kui 
otsus, millega lükatakse tagasi 
rahvusvahelise kaitse taotlus, on lõplikult 
jõustunud, sealhulgas pärast võimalikku 
kohtulikku läbivaatamist.

(16) Tagasisaatmisega seotud otsuste 
edasikaebamise tähtaeg peaks olema 
piisavalt pikk, et tagada juurdepääs 
tõhusale õiguskaitsevahendile.

Or. en

Selgitus

Tagasisaatmisotsuse edasikaebamise maksimaalselt viie päeva pikkune tähtaeg on 
varjupaigataotluse tagasilükkamise otsuse tagajärg ja tuleks välja jätta. Nii lühike tähtaeg 
halvendab edasikaebamise tulemuslikkust praktikas.

Muudatusettepanek 198
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Tagasisaatmisega seotud otsuste 
edasikaebamise tähtaeg peaks olema 
piisavalt pikk, et tagada juurdepääs 
tõhusale õiguskaitsevahendile, võttes 
samas arvesse, et pikad tähtajad võivad 
tagasisaatmismenetlust kahjustada. Et 

(16) Tagasisaatmisega seotud otsuste 
edasikaebamise tähtaeg peaks olema 
piisavalt pikk, et tagada juurdepääs 
tõhusale õiguskaitsevahendile, võttes 
samas arvesse, et pikad tähtajad võivad 
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vältida õiguste ja menetluste võimalikku 
kuritarvitust, tuleks tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamiseks anda aega 
maksimaalselt viis päeva. Seda sätet 
tuleks kohaldada alles pärast seda, kui 
otsus, millega lükatakse tagasi 
rahvusvahelise kaitse taotlus, on lõplikult 
jõustunud, sealhulgas pärast võimalikku 
kohtulikku läbivaatamist.

tagasisaatmismenetlust kahjustada.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud artikliga 16. Kolmandate riikide kodanikele tuleb anda 
piisavalt aega otsuste edasi kaebamiseks. Variraportöör on lisaks vastu sellele, et 
varjupaigataotlejatele, kelle taotlus on tagasi lükatud, ja seadusliku aluseta sisserändajatele 
kehtiksid erinevad reeglid.

Muudatusettepanek 199
Nadine Morano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Tagasisaatmisega seotud otsuste 
edasikaebamise tähtaeg peaks olema 
piisavalt pikk, et tagada juurdepääs 
tõhusale õiguskaitsevahendile, võttes 
samas arvesse, et pikad tähtajad võivad 
tagasisaatmismenetlust kahjustada. Et 
vältida õiguste ja menetluste võimalikku 
kuritarvitust, tuleks tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamiseks anda aega maksimaalselt 
viis päeva. Seda sätet tuleks kohaldada 
alles pärast seda, kui otsus, millega 
lükatakse tagasi rahvusvahelise kaitse 
taotlus, on lõplikult jõustunud, sealhulgas 
pärast võimalikku kohtulikku 
läbivaatamist.

(16) Tagasisaatmisega seotud otsuste 
edasikaebamise tähtaeg peab tagama 
juurdepääsu tõhusale 
õiguskaitsevahendile, võttes samas arvesse, 
et pikad tähtajad võivad 
tagasisaatmismenetlust kahjustada. Et 
vältida õiguste ja menetluste võimalikku 
kuritarvitust, tuleks tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamiseks kohtus anda aega 
maksimaalselt kaks päeva.

Or. fr
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Muudatusettepanek 200
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Tagasisaatmisega seotud otsuste 
edasikaebamise tähtaeg peaks olema 
piisavalt pikk, et tagada juurdepääs 
tõhusale õiguskaitsevahendile, võttes 
samas arvesse, et pikad tähtajad võivad 
tagasisaatmismenetlust kahjustada. Et 
vältida õiguste ja menetluste võimalikku 
kuritarvitust, tuleks tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamiseks anda aega maksimaalselt 
viis päeva. Seda sätet tuleks kohaldada 
alles pärast seda, kui otsus, millega 
lükatakse tagasi rahvusvahelise kaitse 
taotlus, on lõplikult jõustunud, sealhulgas 
pärast võimalikku kohtulikku 
läbivaatamist.

(16) Tagasisaatmisega seotud otsuste 
edasikaebamise tähtaeg peaks olema 
piisavalt pikk, et tagada juurdepääs 
tõhusale õiguskaitsevahendile, võttes 
samas arvesse, et pikad tähtajad võivad 
tagasisaatmismenetlust kahjustada. Et 
vältida õiguste ja menetluste võimalikku 
kuritarvitust, tuleks tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamiseks anda aega maksimaalselt 
viis päeva.

Or. nl

Selgitus

Algtekstist lähtub, et kaebusi võib lõputult esitada, mis on kohtusüsteemide jaoks koormav. 
Väljasaatmise otsus tähendab ka rahvusvahelise kaitse taotluse tagasilükkamist. Need otsused 
tuleks teha ühiselt ning kaebust peaks saama esitada ainult ühe korra.

Muudatusettepanek 201
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Tagasisaatmisega seotud otsuste 
edasikaebamise tähtaeg peaks olema 
piisavalt pikk, et tagada juurdepääs 
tõhusale õiguskaitsevahendile, võttes 
samas arvesse, et pikad tähtajad võivad 
tagasisaatmismenetlust kahjustada. Et 
vältida õiguste ja menetluste võimalikku 

(16) Tagasisaatmisega seotud otsuste 
edasikaebamise tähtaeg peaks olema 
piisavalt pikk, et tagada juurdepääs 
tõhusale õiguskaitsevahendile, võttes 
samas arvesse, et pikad tähtajad võivad 
tagasisaatmismenetlust kahjustada ning 
edasikaebamismenetlusest tuleks 
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kuritarvitust, tuleks tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamiseks anda aega maksimaalselt 
viis päeva. Seda sätet tuleks kohaldada 
alles pärast seda, kui otsus, millega 
lükatakse tagasi rahvusvahelise kaitse 
taotlus, on lõplikult jõustunud, sealhulgas 
pärast võimalikku kohtulikku 
läbivaatamist.

kolmandate riikide kodanikke teavitada 
enne kaebuse esitamise tähtaja 
möödumist. Et vältida õiguste ja 
menetluste võimalikku kuritarvitust, tuleks 
tagasisaatmisotsuse edasikaebamiseks anda 
aega maksimaalselt viis päeva. Seda sätet 
tuleks kohaldada alles pärast seda, kui 
otsus, millega lükatakse tagasi 
rahvusvahelise kaitse taotlus, on lõplikult 
jõustunud, sealhulgas pärast võimalikku 
kohtulikku läbivaatamist.

Or. ro

Muudatusettepanek 202
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Tagasisaatmisega seotud otsuste 
edasikaebamise tähtaeg peaks olema 
piisavalt pikk, et tagada juurdepääs 
tõhusale õiguskaitsevahendile, võttes 
samas arvesse, et pikad tähtajad võivad 
tagasisaatmismenetlust kahjustada. Et 
vältida õiguste ja menetluste võimalikku 
kuritarvitust, tuleks tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamiseks anda aega maksimaalselt 
viis päeva. Seda sätet tuleks kohaldada 
alles pärast seda, kui otsus, millega 
lükatakse tagasi rahvusvahelise kaitse 
taotlus, on lõplikult jõustunud, sealhulgas 
pärast võimalikku kohtulikku 
läbivaatamist.

(16) Tagasisaatmisega seotud otsuste 
kohtuliku edasikaebamise tähtaeg peaks 
olema piisavalt pikk, et tagada juurdepääs 
tõhusale õiguskaitsevahendile. Selliste 
otsuse edasikaebamiseks on asjakohane 
anda tagasisaatmisotsuse 
teatavakstegemisest kuni 30 päeva. Et 
vältida õiguste ja menetluste võimalikku 
kuritarvitust, tuleks tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamiseks anda aega maksimaalselt 
viisteist päeva pärast seda, kui otsus, 
millega lükatakse tagasi rahvusvahelise 
kaitse taotlus, on lõplikult jõustunud.

Or. it

Muudatusettepanek 203
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Tagasisaatmisega seotud otsuste 
edasikaebamise tähtaeg peaks olema 
piisavalt pikk, et tagada juurdepääs 
tõhusale õiguskaitsevahendile, võttes 
samas arvesse, et pikad tähtajad võivad 
tagasisaatmismenetlust kahjustada. Et 
vältida õiguste ja menetluste võimalikku 
kuritarvitust, tuleks tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamiseks anda aega 
maksimaalselt viis päeva. Seda sätet tuleks 
kohaldada alles pärast seda, kui otsus, 
millega lükatakse tagasi rahvusvahelise 
kaitse taotlus, on lõplikult jõustunud, 
sealhulgas pärast võimalikku kohtulikku 
läbivaatamist.

(16) Tagasisaatmisega seotud otsuste 
edasikaebamise tähtaeg peaks olema 
piisavalt pikk, et tagada juurdepääs 
tõhusale õiguskaitsevahendile, võttes 
samas arvesse, et pikad tähtajad võivad 
tagasisaatmismenetlust kahjustada. Et 
vältida õiguste ja menetluste võimalikku 
kuritarvitust, tuleks tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamiseks anda aega kümme kuni 
viisteist päeva. Seda sätet tuleks kohaldada 
alles pärast seda, kui otsus, millega 
lükatakse tagasi rahvusvahelise kaitse 
taotlus, on lõplikult jõustunud, sealhulgas 
pärast võimalikku kohtulikku 
läbivaatamist.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus sätestatud viie päeva pikkune ajavahemik on liiga lühike selleks, et 
kasutada edasikaebamisõigust. 10–15-päevane ajavahemik on minimaalne, mis on vajalik 
selleks, et üksikisikud saaksid teha kaebuse esitamise kohta teadliku otsuse.

Muudatusettepanek 204
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Tagasisaatmisega seotud otsuste 
edasikaebamise tähtaeg peaks olema 
piisavalt pikk, et tagada juurdepääs 
tõhusale õiguskaitsevahendile, võttes 
samas arvesse, et pikad tähtajad võivad 
tagasisaatmismenetlust kahjustada. Et 
vältida õiguste ja menetluste võimalikku 
kuritarvitust, tuleks tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamiseks anda aega maksimaalselt 
viis päeva. Seda sätet tuleks kohaldada 

(16) Tagasisaatmisega seotud otsuste 
edasikaebamise tähtaeg peaks olema 
piisavalt pikk, et tagada juurdepääs 
tõhusale õiguskaitsevahendile, võttes 
samas arvesse, et pikad tähtajad võivad 
tagasisaatmismenetlust kahjustada. Et 
vältida õiguste ja menetluste võimalikku 
kuritarvitust, tuleks tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamiseks anda aega maksimaalselt 
kolm päeva. Seda sätet tuleks kohaldada 



PE658.738v01-00 58/352 AM\1214327ET.docx

ET

alles pärast seda, kui otsus, millega 
lükatakse tagasi rahvusvahelise kaitse 
taotlus, on lõplikult jõustunud, sealhulgas 
pärast võimalikku kohtulikku 
läbivaatamist.

alles pärast seda, kui otsus, millega 
lükatakse tagasi rahvusvahelise kaitse 
taotlus, on lõplikult jõustunud, sealhulgas 
pärast võimalikku kohtulikku 
läbivaatamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 205
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Sellise tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamine, mille aluseks on 
rahvusvahelise kaitse taotlust 
tagasilükkav otsus, mille suhtes on juba 
kohaldatud tõhusat õiguskaitsevahendit, 
peaks toimuma ühesainsas kohtuastmes, 
sest kohtuorgan on varjupaigamenetluse 
käigus asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku olukorda juba uurinud ja selle 
kohta otsuse teinud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 206
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Sellise tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamine, mille aluseks on 
rahvusvahelise kaitse taotlust 
tagasilükkav otsus, mille suhtes on juba 
kohaldatud tõhusat õiguskaitsevahendit, 
peaks toimuma ühesainsas kohtuastmes, 
sest kohtuorgan on varjupaigamenetluse 
käigus asjaomase kolmanda riigi 

välja jäetud
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kodaniku olukorda juba uurinud ja selle 
kohta otsuse teinud.

Or. en

Selgitus

Variraportöör on seisukohal, et käesoleva uuestisõnastuse eesmärk ei ole muuta 
liikmesriikide jurisdiktsioonide korraldust ega see, et varjupaigataotlejatele, kelle taotlus on 
tagasi lükatud, ja seadusliku aluseta rändajatele kehtiksid erinevad eeskirjad. See 
muudatusettepanek on seotud artikliga 16.

Muudatusettepanek 207
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Sellise tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamine, mille aluseks on 
rahvusvahelise kaitse taotlust tagasilükkav 
otsus, mille suhtes on juba kohaldatud 
tõhusat õiguskaitsevahendit, peaks 
toimuma ühesainsas kohtuastmes, sest 
kohtuorgan on varjupaigamenetluse 
käigus asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku olukorda juba uurinud ja selle 
kohta otsuse teinud.

(17) Sellise tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamine, mille aluseks on 
rahvusvahelise kaitse taotlust tagasilükkav 
otsus, mille suhtes on juba kohaldatud 
tõhusat õiguskaitsevahendit, tuleks 
tunnistada vastuvõetamatuks.

Or. nl

Selgitus

Tagasisaatmisotsused on rahvusvahelise kaitse taotluse tagasilükkamise otsuse loogiline 
tulemus ja peaksid seega olema sama haldusotsuse lahutamatu osa. Õigus teise kaebuse 
esitamisele on seega liigne.

Muudatusettepanek 208
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph 
Oetjen, Michal Šimečka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Sellise tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamine, mille aluseks on 
rahvusvahelise kaitse taotlust tagasilükkav 
otsus, mille suhtes on juba kohaldatud 
tõhusat õiguskaitsevahendit, peaks 
toimuma ühesainsas kohtuastmes, sest 
kohtuorgan on varjupaigamenetluse käigus 
asjaomase kolmanda riigi kodaniku 
olukorda juba uurinud ja selle kohta otsuse 
teinud.

(17) Sellise tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamine, mille aluseks on 
rahvusvahelise kaitse taotlust tagasilükkav 
otsus, mille suhtes on juba kohaldatud 
tõhusat õiguskaitsevahendit, võiks toimuda 
ühesainsas kohtuastmes, juhul kui 
kohtuorgan on varjupaigamenetluse käigus 
asjaomase kolmanda riigi kodaniku 
olukorda juba uurinud ja selle kohta otsuse 
teinud, sealhulgas individuaalne 
hindamine väljasaatmise lubamatuse 
põhimõtte täie ulatusse kohta Euroopa ja 
rahvusvahelise õiguse alusel.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide kohustus piirata seda ühe kohtualluvuse tasemega takistaks liikmesriike 
tõhusamalt kohtulikku kontrolli pakkumast, kui nad seda sooviksid. Seeläbi piirab see asjatult 
liikmesriikide võimalusi. Kõik liikmesriigid ei hinda täielikult tagasisaatmise aspekti 
tagasisaatmisõigustiku alusel varjupaigamenetluse ajal või seadusliku viibimise 
tagasilükkamise või lõpetamise otsuse tegemisel. See peaks seega olema ainult ühe 
kohtualluvuse taseme lubamise eeltingimus.

Muudatusettepanek 209
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Sellise tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamine, mille aluseks on 
rahvusvahelise kaitse taotlust 
tagasilükkav otsus, mille suhtes on juba 
kohaldatud tõhusat õiguskaitsevahendit, 
peaks toimuma ühesainsas kohtuastmes, 
sest kohtuorgan on varjupaigamenetluse 
käigus asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku olukorda juba uurinud ja selle 
kohta otsuse teinud.

(17) Selleks et hõlbustada kohtute 
toimimist ja vältida tagasisaatmist 
takistavate viivitamisvõtete 
kasutuselevõtmist, peaksid liikmesriigid 
tagama, et tagasisaatmisotsuste 
edasikaebamistega tegeletakse nii palju 
kui võimalik ühesainsas kohtuastmes, 
tagades samal ajal õiguse tõhusale 
õiguskaitsele.

Or. fr
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Muudatusettepanek 210
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Sellise tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamine, mille aluseks on 
rahvusvahelise kaitse taotlust tagasilükkav 
otsus, mille suhtes on juba kohaldatud 
tõhusat õiguskaitsevahendit, peaks 
toimuma ühesainsas kohtuastmes, sest 
kohtuorgan on varjupaigamenetluse käigus 
asjaomase kolmanda riigi kodaniku 
olukorda juba uurinud ja selle kohta otsuse 
teinud.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 211
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17a) Liikmesriikidel on õigus esitada 
halduskaebus otsuse edasikaebamiseks 
kohtus, tingimusel et haldusabikaebusega 
ei kahjustata tagasisaatmismenetluse 
tõhusust.

Or. fr

Muudatusettepanek 212
Nadine Morano, Paulo Rangel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17b) Kohtufunktsiooni täitvat asutust 
tuleks pidada kohtuks, kui see on asutatud 
seadusega, on alaline, sõltumatu ja 
erapooletu, näeb ette 
ärakuulamismenetluse, kui tema pädevus 
on siduv, kui ta kohaldab õigusnorme ja 
pakub vajalikke menetluslikke tagatisi.

Or. fr

Muudatusettepanek 213
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamisel peaks olema automaatne 
peatav toime üksnes juhul, kui esineb 
mittetagasisaatmise põhimõtte rikkumise 
oht.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Selleks et tagada vastavus artikli 16 lõike 3 lõigus ja artikli 22 lõike 6 esimeses lõigus tehtud 
muudatustega, jäetakse välja viited tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõttele.

Muudatusettepanek 214
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Tagasisaatmisotsuse (18) Tagasisaatmisotsuse mõju tuleks 
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edasikaebamisel peaks olema automaatne 
peatav toime üksnes juhul, kui esineb 
mittetagasisaatmise põhimõtte rikkumise 
oht.

automaatselt peatada sellise otsuse 
edasikaebuse esitamise aja jooksul 
esimeses astmes ja kui kaebus on esitatud 
kindlaksmääratud tähtaja jooksul, siis 
kaebuse läbivaatamise ajal ja kuni 
kaebuse kohta tehtud otsus on tehtud ning 
sellest taotlejale teatatud, eriti kui on 
võimalik tagasisaatmise lubamatuse 
põhimõtte rikkumine. Tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamisel peaks olema automaatse 
peatamise toime, kaasa arvatud siis, kui 
juhtumid on menetluses kriminaalkohtus, 
et tagada nii ohvritele kui ka 
kahtlustatavatele õiguskaitse 
kättesaadavus.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamisel peaks olema automaatne 
peatav toime üksnes juhul, kui esineb 
mittetagasisaatmise põhimõtte rikkumise 
oht.

(18) Tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamisel peaks olema automaatne 
peatav toime üksnes juhul, kui esineb 
mittetagasisaatmise põhimõtte rikkumise 
oht. Tagasisaatmisotsuse võib edasi 
kaevata vaid siis, kui kaebuse esitaja on 
vabatahtlikult kaebuse tulemust oodates 
turvalisse kinnipidamisasutusse 
pöördunud.

Or. nl

Selgitus

Turvaline kinnipidamine kaebuse läbivaatamise protsessi ajal takistab kaebuste esitamist 
üksnes varjupaigamenetluse pikendamiseks ja/või põgenemiseks.

Muudatusettepanek 216
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
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Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamisel peaks olema automaatne 
peatav toime üksnes juhul, kui esineb 
mittetagasisaatmise põhimõtte rikkumise 
oht.

(18) Tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamisel peaks alati olema 
automaatne peatav toime, välja arvatud 
juhul, kui õigusasutused on 
tagasisaatmise lubamatuse põhimõtet 
täielikult hinnanud ja leidnud, et seda 
põhimõtet ei ohusta.

Or. en

Selgitus

Arvestades põhiõigustega seotud probleemide pöördumatust pärast tagasipöördumist ja selle 
ajal, peaks edasikaebamistel olema alati peatav toime. Vastasel juhul pole tõelist tõhusat 
vahendit. Lisaks koormaks komisjoni ettepaneku loogika tarbetult liikmesriikide ametiasutusi, 
kuna peatava mõju vajadust tuleks hinnata individuaalselt ja eraldi.

Muudatusettepanek 217
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamisel peaks olema automaatne 
peatav toime üksnes juhul, kui esineb 
mittetagasisaatmise põhimõtte rikkumise 
oht.

(18) Tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamisel on alati automaatne 
peatav toime.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud artikliga 16. Tõhusale õiguskaitsevahendile juurdepääsu 
tagamise ainus garantii on peatav toime.

Muudatusettepanek 218
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Nadine Morano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamisel peaks olema automaatne 
peatav toime üksnes juhul, kui esineb 
mittetagasisaatmise põhimõtte rikkumise 
oht.

(18) Tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamisel ei peaks olema 
automaatset peatavat toimet.

Or. fr

Muudatusettepanek 219
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Juhul kui mittetagasisaatmise 
põhimõte ei ole ohus, ei peaks 
tagasisaatmisotsuse edasikaebamisel 
olema automaatset peatavat toimet. 
Kohtuorganid peaksid üksikjuhtudel 
saama ajutiselt peatada 
tagasisaatmisotsuse täitmise muudel 
põhjustel, kas asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku taotlusel või ex officio, kui seda 
peetakse vajalikuks. Sellised otsused tuleks 
üldjuhul teha 48 tunni jooksul. Kui 
juhtumi keerukus seda nõuab, peaksid 
kohtuorganid tegema sellise otsuse ilma 
põhjendamatu viivituseta.

(19) Liikmesriikidel peaks siiski olema 
võimalus tagasisaatmisotsus ajutiselt 
peatada, kui seda peetakse vajalikuks.

Or. fr

Muudatusettepanek 220
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Juhul kui mittetagasisaatmise 
põhimõte ei ole ohus, ei peaks 
tagasisaatmisotsuse edasikaebamisel olema 
automaatset peatavat toimet. Kohtuorganid 
peaksid üksikjuhtudel saama ajutiselt 
peatada tagasisaatmisotsuse täitmise 
muudel põhjustel, kas asjaomase 
kolmanda riigi kodaniku taotlusel või ex 
officio, kui seda peetakse vajalikuks. 
Sellised otsused tuleks üldjuhul teha 48 
tunni jooksul. Kui juhtumi keerukus seda 
nõuab, peaksid kohtuorganid tegema 
sellise otsuse ilma põhjendamatu 
viivituseta.

(19) Juhul kui mittetagasisaatmise 
põhimõte ei ole ohus, ei peaks 
tagasisaatmisotsuse edasikaebamisel olema 
automaatset peatavat toimet.

Or. en

Muudatusettepanek 221
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Juhul kui mittetagasisaatmise 
põhimõte ei ole ohus, ei peaks 
tagasisaatmisotsuse edasikaebamisel 
olema automaatset peatavat toimet. 
Kohtuorganid peaksid üksikjuhtudel saama 
ajutiselt peatada tagasisaatmisotsuse 
täitmise muudel põhjustel, kas asjaomase 
kolmanda riigi kodaniku taotlusel või ex 
officio, kui seda peetakse vajalikuks. 
Sellised otsused tuleks üldjuhul teha 48 
tunni jooksul. Kui juhtumi keerukus seda 
nõuab, peaksid kohtuorganid tegema 
sellise otsuse ilma põhjendamatu 
viivituseta.

(19) Kohtuorganid peaksid 
üksikjuhtudel saama peatada 
tagasisaatmisotsuse täitmise muudel 
põhjustel, kas asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku taotlusel või ex officio, kui seda 
peetakse vajalikuks. Sellised otsused tuleks 
teha ilma põhjendamatu viivituseta.

Or. en
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Selgitus

See muudatusettepanek on seotud artikliga 16. Variraportöör soovib säilitada eelmise 
direktiivi sõnastust.

Muudatusettepanek 222
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Juhul kui mittetagasisaatmise 
põhimõte ei ole ohus, ei peaks 
tagasisaatmisotsuse edasikaebamisel 
olema automaatset peatavat toimet. 
Kohtuorganid peaksid üksikjuhtudel saama 
ajutiselt peatada tagasisaatmisotsuse 
täitmise muudel põhjustel, kas asjaomase 
kolmanda riigi kodaniku taotlusel või ex 
officio, kui seda peetakse vajalikuks. 
Sellised otsused tuleks üldjuhul teha 48 
tunni jooksul. Kui juhtumi keerukus seda 
nõuab, peaksid kohtuorganid tegema 
sellise otsuse ilma põhjendamatu 
viivituseta.

(19) Kohtuorganid peaksid 
üksikjuhtudel saama peatada 
tagasisaatmisotsuse täitmise, kui kaalul on 
mittetagasisaatmise põhimõte, ja muudel 
põhjustel, kas asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku taotlusel või ex officio. Sellised 
otsused tuleks teha ilma põhjendamatu 
viivituseta.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Pietro Bartolo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Juhul kui mittetagasisaatmise 
põhimõte ei ole ohus, ei peaks 
tagasisaatmisotsuse edasikaebamisel 
olema automaatset peatavat toimet. 
Kohtuorganid peaksid üksikjuhtudel saama 
ajutiselt peatada tagasisaatmisotsuse 
täitmise muudel põhjustel, kas asjaomase 
kolmanda riigi kodaniku taotlusel või ex 

(19) Uue tagasisaatmisotsuse korral, 
näiteks pärast uue rahvusvahelise kaitse 
taotluse lõplikku tagasilükkamist, peaksid 
kohtuorganid üksikjuhtudel saama peatada 
tagasisaatmisotsuse täitmise muudel 
põhjustel, kas asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku taotlusel või ex officio, kui seda 
peetakse vajalikuks. Sellised otsused tuleks 
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officio, kui seda peetakse vajalikuks. 
Sellised otsused tuleks üldjuhul teha 48 
tunni jooksul. Kui juhtumi keerukus seda 
nõuab, peaksid kohtuorganid tegema 
sellise otsuse ilma põhjendamatu 
viivituseta.

teha ilma põhjendamatu viivituseta.

Or. it

Selgitus

Otsuse peatamise õigus tuleks tagada ka pärast uusi tagasisaatmisotsuseid. 
Muudatusettepanek on seotud artikliga 16.

Muudatusettepanek 224
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Juhul kui mittetagasisaatmise 
põhimõte ei ole ohus, ei peaks 
tagasisaatmisotsuse edasikaebamisel olema 
automaatset peatavat toimet. Kohtuorganid 
peaksid üksikjuhtudel saama ajutiselt 
peatada tagasisaatmisotsuse täitmise 
muudel põhjustel, kas asjaomase kolmanda 
riigi kodaniku taotlusel või ex officio, kui 
seda peetakse vajalikuks. Sellised otsused 
tuleks üldjuhul teha 48 tunni jooksul. Kui 
juhtumi keerukus seda nõuab, peaksid 
kohtuorganid tegema sellise otsuse ilma 
põhjendamatu viivituseta.

(19) Juhul kui mittetagasisaatmise 
põhimõtet on kohtuasutuste poolt 
täielikult hinnatud ning on tuvastatud, et 
selle rikkumine pole ohus, ei peaks 
tagasisaatmisotsuse edasikaebamisel olema 
automaatset peatavat toimet. Kohtuorganid 
peaksid üksikjuhtudel saama ajutiselt 
peatada tagasisaatmisotsuse täitmise 
muudel põhjustel, kas asjaomase kolmanda 
riigi kodaniku taotlusel või ex officio, kui 
seda peetakse vajalikuks. Sellised otsused 
tuleks üldjuhul teha 48 tunni jooksul. Kui 
juhtumi keerukus seda nõuab, peaksid 
kohtuorganid tegema sellise otsuse ilma 
põhjendamatu viivituseta.

Or. en

Selgitus

Arvestades põhiõigustega seotud väljakutsete pöördumatust tagasipöördumise ajal ja pärast 
seda, peaks edasikaebamisel olema peatav mõju, välja arvatud juhul, kui sellega on selgelt 
kindlaks tehtud, et tagasisaatmise lubamatuse täielik keeld on ohus. Õigusasutustele tuleks 
anda tagasisaatmisotsuse täitmise peatamise vajaduse määramisel sõltumatus.
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Muudatusettepanek 225
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Juhul kui mittetagasisaatmise 
põhimõte ei ole ohus, ei peaks 
tagasisaatmisotsuse edasikaebamisel olema 
automaatset peatavat toimet. Kohtuorganid 
peaksid üksikjuhtudel saama ajutiselt 
peatada tagasisaatmisotsuse täitmise 
muudel põhjustel, kas asjaomase kolmanda 
riigi kodaniku taotlusel või ex officio, kui 
seda peetakse vajalikuks. Sellised otsused 
tuleks üldjuhul teha 48 tunni jooksul. Kui 
juhtumi keerukus seda nõuab, peaksid 
kohtuorganid tegema sellise otsuse ilma 
põhjendamatu viivituseta.

(19) Tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamisel ei peaks olema 
automaatset peatavat toimet. Kohtuorganid 
peaksid üksikjuhtudel saama ajutiselt 
peatada tagasisaatmisotsuse täitmise 
muudel põhjustel, kas asjaomase kolmanda 
riigi kodaniku taotlusel või ex officio, kui 
seda peetakse vajalikuks. Sellised otsused 
tuleks üldjuhul teha 48 tunni jooksul. Kui 
juhtumi keerukus seda nõuab, peaksid 
kohtuorganid tegema sellise otsuse ilma 
põhjendamatu viivituseta.

Or. fr

Selgitus

Selleks et tagada vastavus artikli 16 lõike 3 lõigus ja artikli 22 lõike 6 esimeses lõigus tehtud 
muudatustega, jäetakse välja viited tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõttele.

Muudatusettepanek 226
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19a) Käesoleva direktiivi neid sätteid, 
mis on seotud edasikaebamise või peatava 
toimega, käsitlevate õigusnormide 
kohaldamisel liikmesriigis peaks järgima 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artiklis 47 sätestatud õigust tõhusale 
õiguskaitsevahendile.
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Or. fr

Muudatusettepanek 227
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Et muuta tagasisaatmismenetlus 
tulemuslikumaks ja vältida asjatuid 
viivitusi, ilma et see mõjutaks negatiivselt 
asjaomaste kolmandate riikide kodanike 
õigusi, ei tohiks tagasisaatmisotsuse 
täideviimist automaatselt peatada, juhul 
kui edasi kaevatud tagasisaatmisotsuse 
väljastamisele on eelnenud 
varjupaigamenetlus, mille käigus on 
mittetagasisaatmise põhimõtte rikkumise 
ohtu juba hinnatud ja õiguskaitsevahendit 
tõhusalt kasutatud, välja arvatud juhul, 
kui asjaomase kolmanda riigi kodaniku 
olukord on sestsaadik oluliselt muutunud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 228
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Et muuta tagasisaatmismenetlus 
tulemuslikumaks ja vältida asjatuid 
viivitusi, ilma et see mõjutaks negatiivselt 
asjaomaste kolmandate riikide kodanike 
õigusi, ei tohiks tagasisaatmisotsuse 
täideviimist automaatselt peatada, juhul 
kui edasi kaevatud tagasisaatmisotsuse 
väljastamisele on eelnenud 
varjupaigamenetlus, mille käigus on 
mittetagasisaatmise põhimõtte rikkumise 

välja jäetud
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ohtu juba hinnatud ja õiguskaitsevahendit 
tõhusalt kasutatud, välja arvatud juhul, 
kui asjaomase kolmanda riigi kodaniku 
olukord on sestsaadik oluliselt muutunud.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud artikliga 16. Mittetagasisaatmise põhimõtte rikkumise riski 
hindamist ei tehta alati. Pealegi ei ole varjupaigamenetlus seotud tagasisaatmismenetlusega. 
Vaja on kahte erinevat menetlust ja mõlema kaitsemeetmeid.

Muudatusettepanek 229
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Et muuta tagasisaatmismenetlus 
tulemuslikumaks ja vältida asjatuid 
viivitusi, ilma et see mõjutaks negatiivselt 
asjaomaste kolmandate riikide kodanike 
õigusi, ei tohiks tagasisaatmisotsuse 
täideviimist automaatselt peatada, juhul 
kui edasi kaevatud tagasisaatmisotsuse 
väljastamisele on eelnenud 
varjupaigamenetlus, mille käigus on 
mittetagasisaatmise põhimõtte rikkumise 
ohtu juba hinnatud ja õiguskaitsevahendit 
tõhusalt kasutatud, välja arvatud juhul, kui 
asjaomase kolmanda riigi kodaniku 
olukord on sestsaadik oluliselt muutunud.

(20) Et muuta tagasisaatmismenetlus 
tulemuslikumaks ja vältida asjatuid 
viivitusi, ilma et see mõjutaks negatiivselt 
asjaomaste kolmandate riikide kodanike 
õigusi, ei tohiks tagasisaatmisotsuse 
täideviimist automaatselt peatada, kui 
mittetagasisaatmise põhimõtte rikkumise 
ohtu on juba hinnatud või 
õiguskaitsevahendit tõhusalt kasutatud.

Or. nl

Selgitus

Mittetagasisaatmise põhimõtte rikkumise ohtu kaalutakse kogu varjupaigamenetluse jooksul. 
Kui õiguskaitsevahendit on juba kasutatud, on seda ohtu juba hinnatud.

Muudatusettepanek 230
Nadine Morano
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Et muuta tagasisaatmismenetlus 
tulemuslikumaks ja vältida asjatuid 
viivitusi, ilma et see mõjutaks negatiivselt 
asjaomaste kolmandate riikide kodanike 
õigusi, ei tohiks tagasisaatmisotsuse 
täideviimist automaatselt peatada, juhul kui 
edasi kaevatud tagasisaatmisotsuse 
väljastamisele on eelnenud 
varjupaigamenetlus, mille käigus on 
mittetagasisaatmise põhimõtte rikkumise 
ohtu juba hinnatud ja õiguskaitsevahendit 
tõhusalt kasutatud, välja arvatud juhul, kui 
asjaomase kolmanda riigi kodaniku 
olukord on sestsaadik oluliselt muutunud.

(20) Et muuta tagasisaatmismenetlus 
tulemuslikumaks ja vältida asjatuid 
viivitusi, ilma et see mõjutaks negatiivselt 
asjaomaste kolmandate riikide kodanike 
õigusi, ei tohiks tagasisaatmisotsuse 
täideviimist automaatselt peatada, juhul kui 
edasi kaevatud tagasisaatmisotsuse 
väljastamisele on eelnenud 
varjupaigamenetlus, mille käigus on 
mittetagasisaatmise põhimõtte rikkumise 
ohtu juba hinnatud ja õiguskaitsevahendit 
tõhusalt kasutatud.

Or. fr

Muudatusettepanek 231
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Et muuta tagasisaatmismenetlus 
tulemuslikumaks ja vältida asjatuid 
viivitusi, ilma et see mõjutaks negatiivselt 
asjaomaste kolmandate riikide kodanike 
õigusi, ei tohiks tagasisaatmisotsuse 
täideviimist automaatselt peatada, juhul kui 
edasi kaevatud tagasisaatmisotsuse 
väljastamisele on eelnenud 
varjupaigamenetlus, mille käigus on 
mittetagasisaatmise põhimõtte rikkumise 
ohtu juba hinnatud ja õiguskaitsevahendit 
tõhusalt kasutatud, välja arvatud juhul, kui 
asjaomase kolmanda riigi kodaniku 
olukord on sestsaadik oluliselt muutunud.

(20) Et muuta tagasisaatmismenetlus 
tulemuslikumaks ja vältida asjatuid 
viivitusi, ilma et see mõjutaks negatiivselt 
asjaomaste kolmandate riikide kodanike 
õigusi, ei tohiks tagasisaatmisotsuse 
täideviimist automaatselt peatada, juhul kui 
edasi kaevatud tagasisaatmisotsuse 
väljastamisele on eelnenud 
varjupaigamenetlus, mille käigus on 
õiguskaitsevahendit tõhusalt kasutatud, 
välja arvatud juhul, kui asjaomase 
kolmanda riigi kodaniku olukord on 
sestsaadik oluliselt muutunud.
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Or. fr

Selgitus

Selleks et tagada vastavus artikli 16 lõike 3 lõigus ja artikli 22 lõike 6 esimeses lõigus tehtud 
muudatustega, jäetakse välja viited tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõttele.

Muudatusettepanek 232
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Et muuta tagasisaatmismenetlus 
tulemuslikumaks ja vältida asjatuid 
viivitusi, ilma et see mõjutaks negatiivselt 
asjaomaste kolmandate riikide kodanike 
õigusi, ei tohiks tagasisaatmisotsuse 
täideviimist automaatselt peatada, juhul kui 
edasi kaevatud tagasisaatmisotsuse 
väljastamisele on eelnenud 
varjupaigamenetlus, mille käigus on 
mittetagasisaatmise põhimõtte rikkumise 
ohtu juba hinnatud ja õiguskaitsevahendit 
tõhusalt kasutatud, välja arvatud juhul, kui 
asjaomase kolmanda riigi kodaniku 
olukord on sestsaadik oluliselt muutunud.

(20) Et muuta tagasisaatmismenetlus 
tulemuslikumaks ja vältida asjatuid 
viivitusi, ilma et see mõjutaks negatiivselt 
asjaomaste kolmandate riikide kodanike 
õigusi, ei tohiks tagasisaatmisotsuse 
täideviimist automaatselt peatada, juhul kui 
edasi kaevatud tagasisaatmisotsuse 
väljastamisele on eelnenud 
varjupaigamenetlus, mille käigus on 
mittetagasisaatmise põhimõtte rikkumise 
ohtu juba täielikult Euroopa ja 
rahvusvahelise õiguse alusel hinnatud ja 
õiguskaitsevahendit tõhusalt kasutatud, 
välja arvatud juhul, kui asjaomase 
kolmanda riigi kodaniku olukord on 
sestsaadik oluliselt muutunud.

Or. en

Selgitus

Tagasisaatmisotsuse täitmise võib peatada ainult siis, kui on tuvastatud täielik 
mittetagasisaatmise põhimõtte ulatus. „Oluliste muudatuste“ nõude kehtestamine paneb 
õigusasutustele liiga suure koormuse ja võib juhtuda, et üksikjuhtumeid ei hinnata 
nõuetekohaselt, põhjustades sellega tagasisaatmise lubamatuse võimalikke pöördumatuid 
rikkumisi.

Muudatusettepanek 233
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Neile, kellel puuduvad piisavad 
vahendid, tuleks taotluse korral 
võimaldada vajalikku tasuta õigusabi. 
Siseriiklikus õiguses tuleks kehtestada 
loetelu juhtumitest, mille puhul peetakse 
tasuta õigusabi andmist vajalikuks.

(21) Neile, kellel puuduvad piisavad 
vahendid, tuleks võimaldada vajalikku 
tasuta õigusabi. Siseriiklikus õiguses tuleks 
kehtestada õigusabi.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud artikliga 7. See on kolmandate riikide kodanike teabele 
juurdepääsu ja õiguste üks olulisemaid komponente.

Muudatusettepanek 234
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Neile, kellel puuduvad piisavad 
vahendid, tuleks taotluse korral võimaldada 
vajalikku tasuta õigusabi. Siseriiklikus 
õiguses tuleks kehtestada loetelu 
juhtumitest, mille puhul peetakse tasuta 
õigusabi andmist vajalikuks.

(21) Neile, kellel puuduvad piisavad 
vahendid, tuleks sõnaselge taotluse korral 
võimaldada vajalikku tasuta õigusabi. 
Siseriiklikus õiguses tuleks kehtestada 
loetelu juhtumitest, mille puhul peetakse 
tasuta õigusabi andmist vajalikuks.

Or. fr

Muudatusettepanek 235
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Neile, kellel puuduvad piisavad 
vahendid, tuleks taotluse korral võimaldada 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 
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vajalikku tasuta õigusabi. Siseriiklikus 
õiguses tuleks kehtestada loetelu 
juhtumitest, mille puhul, peetakse tasuta 
õigusabi andmist vajalikuks.

Or. it

Muudatusettepanek 236
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Neile, kellel puuduvad piisavad 
vahendid, tuleks taotluse korral 
võimaldada vajalikku tasuta õigusabi. 
Siseriiklikus õiguses tuleks kehtestada 
loetelu juhtumitest, mille puhul peetakse 
tasuta õigusabi andmist vajalikuks.

(21) Neile, kellel puuduvad piisavad 
vahendid, tuleks võimaldada tasuta 
õigusabi. Siseriiklikus õiguses tuleks 
kehtestada tasuta õigusabi andmise kord.

Or. en

Selgitus

Seda muudatust on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 40 kohta esitatud 
muudatusettepanekutega, mis käsitlevad kõnealuse direktiivi tõhusa rakendamise tagamiseks 
vajalikke meetmeteid, ja artikli 7 kohta esitatud muudatusettepanekutega, millega nähakse 
ette kolmandate riikide kodanike õigus saada tagasipöördumismenetluse ajal teavet, ning 
artikli 14 kohta esitatud muudatusettepanekutega, mis käsitlevad tagasisaatmiste haldamist.

Muudatusettepanek 237
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Tuleks lahendada selliste 
kolmandate riikide kodanike olukord, kes 
viibivad riigis ebaseaduslikult, kuid keda ei 
saa veel välja saata. Siseriikliku õiguse 
kohaselt tuleks määratleda nende 

(22) Selliste kolmandate riikide 
kodanike olukord, kes viibivad riigis 
ebaseaduslikult, kuid keda ei saa veel välja 
saata, tuleks repatrieerimist oodates 
lahendada turvalises 
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toimetulekut tagavad tingimused. Sellistele 
isikutele tuleks anda kirjalikud 
kinnitused, et neil oleks halduskontrolli 
puhul võimalik tõestada oma eriolukorda. 
Liikmesriikidele peaks jääma 
valikuvabadus seoses kirjaliku kinnituse 
vormi ja formaadiga ning neil peaks 
olema lubatud lisada see käesoleva 
direktiivi kohaselt vastu võetud 
tagasisaatmisega seotud otsustele.

kinnipidamisasutuses, kus neile 
võimaldatakse toimetulekut tagavad 
tingimused ning varjupaigasüsteem toimib 
õiglaselt ja tõhusalt.

Or. nl

Selgitus

See muudatusettepanek on lahutamatult seotud põhjendusega 18, mis sätestab, et kaebuse 
esitajad peavad kaebuse tulemust ootama turvalises kinnipidamisasutuses.

Muudatusettepanek 238
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Tuleks lahendada selliste 
kolmandate riikide kodanike olukord, kes 
viibivad riigis ebaseaduslikult, kuid keda 
ei saa veel välja saata. Siseriikliku õiguse 
kohaselt tuleks määratleda nende 
toimetulekut tagavad tingimused. Sellistele 
isikutele tuleks anda kirjalikud kinnitused, 
et neil oleks halduskontrolli puhul võimalik 
tõestada oma eriolukorda. Liikmesriikidele 
peaks jääma valikuvabadus seoses kirjaliku 
kinnituse vormi ja formaadiga ning neil 
peaks olema lubatud lisada see käesoleva 
direktiivi kohaselt vastu võetud 
tagasisaatmisega seotud otsustele.

(22) Igal juhul tuleks lahendada selliste 
kolmandate riikide kodanike olukord, kes 
viibivad riigis seadusliku aluseta. 
Siseriikliku õiguse kohaselt tuleks 
määratleda nende toimetulekut tagavad 
piisavad ja inimväärsed tingimused, samas 
kui liikmesriigid peaksid uurima 
võimalust neid seadustada nende sidemete 
alusel selle liikmesriigiga. Sellistele 
isikutele tuleks anda kirjalikud kinnitused, 
et neil oleks halduskontrolli puhul võimalik 
tõestada oma eriolukorda. Liikmesriikidele 
peaks jääma valikuvabadus seoses kirjaliku 
kinnituse vormi ja formaadiga ning neil 
peaks olema lubatud lisada see käesoleva 
direktiivi kohaselt vastu võetud 
tagasisaatmisega seotud otsustele.

Or. en
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Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 4 kohta 
esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 239
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Tuleks lahendada selliste 
kolmandate riikide kodanike olukord, kes 
viibivad riigis ebaseaduslikult, kuid keda 
ei saa veel välja saata. Siseriikliku õiguse 
kohaselt tuleks määratleda nende 
toimetulekut tagavad tingimused. Sellistele 
isikutele tuleks anda kirjalikud kinnitused, 
et neil oleks halduskontrolli puhul võimalik 
tõestada oma eriolukorda. Liikmesriikidele 
peaks jääma valikuvabadus seoses kirjaliku 
kinnituse vormi ja formaadiga ning neil 
peaks olema lubatud lisada see käesoleva 
direktiivi kohaselt vastu võetud 
tagasisaatmisega seotud otsustele.

(22) Tuleks lahendada selliste 
kolmandate riikide kodanike olukord, kes 
viibivad riigis seadusliku aluseta, kuid 
keda ei saa veel välja saata. Siseriikliku 
õiguse kohaselt tuleks määratleda nende 
toimetulekut tagavad tingimused. Sellistele 
isikutele tuleks anda kirjalikud kinnitused, 
et neil oleks halduskontrolli puhul võimalik 
tõestada oma eriolukorda. Liikmesriikidele 
peaks jääma valikuvabadus seoses kirjaliku 
kinnituse vormi ja formaadiga ning neil 
peaks olema lubatud lisada see käesoleva 
direktiivi kohaselt vastu võetud 
tagasisaatmisega seotud otsustele.

Or. en

Selgitus

Terminit „ebaseaduslik“ ei peeta rändekontekstis asjakohaseks. See asendatakse terves 
tekstis väljendiga „seadusliku aluseta“. Rahvusvahelised ühendused, nagu ÜRO 
Peaassamblee ja Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon, on kõik soovitanud kasutada 
termineid „seadusliku aluseta“ või „dokumentideta“.

Muudatusettepanek 240
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Sunnimeetmete võtmisel tuleks (23) Sunnimeetmete võtmine tuleks 
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selgesõnaliselt kohaldada 
proportsionaalsuse ja tulemuslikkuse 
põhimõtteid seoses võetud abinõude ja 
taotletavate eesmärkidega. Tuleks luua 
miinimumtagatised sunniviisilise 
tagasisaatmise läbiviimiseks, võttes 
arvesse nõukogu otsust 2004/573/EÜ13. 
Liikmesriikidel peaks olema mitmeid 
võimalusi sunniviisilise tagasisaatmise 
jälgimiseks.

keelustada. Juhul kui liikmesriigid 
sellised meetmed vastu võtavad, tuleks 
nende suhtes selgesõnaliselt kohaldada 
proportsionaalsuse ja vajalikkuse 
põhimõtteid.

_________________
13 Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta otsus 
2004/573/EÜ ühislendude korraldamise 
kohta seoses kolmandate riikide kodanike 
väljasaatmisega kahe või enama 
liikmesriigi territooriumilt individuaalse 
väljasaatmiskorralduse alusel (ELT L 261, 
6.8.2004, lk 28).

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on lahutamatult seotud põhjenduse 4 kohta esitatud 
muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 241
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Siseriiklikel 
tagasisaatmismeetmetel peaks olema 
üleeuroopaline mõju, kehtestades 
sisenemiskeelu, mis keelaks sisenemise ja 
viibimise kõigi liikmesriikide 
territooriumidel. Sisenemiskeelu pikkus 
tuleks igal üksikjuhul määrata kindlaks 
pärast kõigi oluliste asjaolude hoolikat 
kaalumist ja see ei tohiks üldjuhul ületada 
viit aastat. Seoses sellega tuleks eelkõige 
arvesse võtta asjaolu, kui asjaomase 
kolmanda riigi kodaniku suhtes on tehtud 

välja jäetud
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juba üle ühe tagasisaatmisotsuse või 
väljasaatmiskorralduse või ta on 
sisenenud liikmesriigi territooriumile 
sisenemiskeelu ajal.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on lahutamatult seotud põhjenduse 4 kohta esitatud 
muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 242
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Siseriiklikel 
tagasisaatmismeetmetel peaks olema 
üleeuroopaline mõju, kehtestades 
sisenemiskeelu, mis keelaks sisenemise ja 
viibimise kõigi liikmesriikide 
territooriumidel. Sisenemiskeelu pikkus 
tuleks igal üksikjuhul määrata kindlaks 
pärast kõigi oluliste asjaolude hoolikat 
kaalumist ja see ei tohiks üldjuhul ületada 
viit aastat. Seoses sellega tuleks eelkõige 
arvesse võtta asjaolu, kui asjaomase 
kolmanda riigi kodaniku suhtes on tehtud 
juba üle ühe tagasisaatmisotsuse või 
väljasaatmiskorralduse või ta on sisenenud 
liikmesriigi territooriumile sisenemiskeelu 
ajal.

(24) Siseriiklikel 
tagasisaatmismeetmetel peaks olema 
üleeuroopaline mõju, kehtestades 
sisenemiskeelu, mis keelaks sisenemise ja 
viibimise kõigi liikmesriikide 
territooriumidel. Sisenemiskeelu pikkus 
tuleks igal üksikjuhul määrata kindlaks 
pärast kõigi oluliste asjaolude hoolikat 
kaalumist ja see ei tohiks üldjuhul olla 
vähem kui kakskümmend aastat. Seoses 
sellega tuleks eelkõige arvesse võtta 
raskendavaid asjaolusid, näiteks kui 
asjaomase kolmanda riigi kodaniku suhtes 
on tehtud juba üle ühe tagasisaatmisotsuse 
või väljasaatmiskorralduse või ta on 
sisenenud liikmesriigi territooriumile 
sisenemiskeelu ajal.

Or. nl

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud põhjendusega 14 kolmandate riikide kodanike 
reintegreerimise kohta. Pärast esimest üritust kohe teise ja kolmanda tegemise ennetamine 
aitab reintegreerimisele kaasa.
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Muudatusettepanek 243
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Siseriiklikel 
tagasisaatmismeetmetel peaks olema 
üleeuroopaline mõju, kehtestades 
sisenemiskeelu, mis keelaks sisenemise ja 
viibimise kõigi liikmesriikide 
territooriumidel. Sisenemiskeelu pikkus 
tuleks igal üksikjuhul määrata kindlaks 
pärast kõigi oluliste asjaolude hoolikat 
kaalumist ja see ei tohiks üldjuhul ületada 
viit aastat. Seoses sellega tuleks eelkõige 
arvesse võtta asjaolu, kui asjaomase 
kolmanda riigi kodaniku suhtes on tehtud 
juba üle ühe tagasisaatmisotsuse või 
väljasaatmiskorralduse või ta on sisenenud 
liikmesriigi territooriumile sisenemiskeelu 
ajal.

(24) Siseriiklikel 
tagasisaatmismeetmetel peaks olema 
üleeuroopaline mõju, kehtestades 
sisenemiskeelu, mis keelaks sisenemise ja 
viibimise kõigi liikmesriikide 
territooriumidel. Sisenemiskeelu pikkus 
tuleks igal üksikjuhul määrata kindlaks 
pärast kõigi oluliste asjaolude hoolikat 
kaalumist ja see ei tohiks üldjuhul ületada 
kümmet aastat. Seoses sellega tuleks 
eelkõige arvesse võtta asjaolu, kui 
asjaomase kolmanda riigi kodaniku suhtes 
on tehtud juba üle ühe tagasisaatmisotsuse 
või väljasaatmiskorralduse või ta on 
sisenenud liikmesriigi territooriumile 
sisenemiskeelu ajal.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek tuleneb muudatusettepanekust 1 eesmärgiga luua tasakaalustatum 
Euroopa rändepoliitika.

Muudatusettepanek 244
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Kui ebaseaduslikult riigis viibiv 
kolmanda riigi kodanik tabatakse 
esmakordselt välispiiril liidust väljumise 
piirikontrolli käigus, võib teatavatel 
juhtudel olla asjakohane kehtestada 
sisenemiskeeld, et vältida tulevikus tema 
taassisenemist ja vähendada niiviisi 

välja jäetud
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ebaseadusliku sisserände ohtu. Kui see on 
õigustatud, et asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku lahkumist mitte edasi lükata, 
võib pädev asutus pärast individuaalset 
hindamist ja proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaldamist kehtestada 
sisenemiskeelu, ilma et ta väljastaks 
tagasisaatmisotsust.

Or. en

Selgitus

Variraportöör ei pea seda muudatusettepanekut asjakohaseks. Karistada inimesi, kes 
proovivad EList vabatahtlikult lahkuda, tundub vastukäiv. See on seotud 
muudatusettepanekuga artikli 13 kohta.

Muudatusettepanek 245
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Kui ebaseaduslikult riigis viibiv 
kolmanda riigi kodanik tabatakse 
esmakordselt välispiiril liidust väljumise 
piirikontrolli käigus, võib teatavatel 
juhtudel olla asjakohane kehtestada 
sisenemiskeeld, et vältida tulevikus tema 
taassisenemist ja vähendada niiviisi 
ebaseadusliku sisserände ohtu. Kui see on 
õigustatud, et asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku lahkumist mitte edasi lükata, 
võib pädev asutus pärast individuaalset 
hindamist ja proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaldamist kehtestada 
sisenemiskeelu, ilma et ta väljastaks 
tagasisaatmisotsust.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selline võimalik sisenemiskeelu kehtestamine liidust väljumisel võib kahjustada seadusliku 
aluseta riigis viibivate kolmandate riikide kodanike valmisolekut vabatahtlikult liidust 
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lahkuda. Nad võiksid tegelikult olla vähem valmis lahkuma, kui teaksid, et on olemas 
sissesõidukeeluoht koos kõigi selle tagajärgedega.

Muudatusettepanek 246
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Kui ebaseaduslikult riigis viibiv 
kolmanda riigi kodanik tabatakse 
esmakordselt välispiiril liidust väljumise 
piirikontrolli käigus, võib teatavatel 
juhtudel olla asjakohane kehtestada 
sisenemiskeeld, et vältida tulevikus tema 
taassisenemist ja vähendada niiviisi 
ebaseadusliku sisserände ohtu. Kui see on 
õigustatud, et asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku lahkumist mitte edasi lükata, 
võib pädev asutus pärast individuaalset 
hindamist ja proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaldamist kehtestada 
sisenemiskeelu, ilma et ta väljastaks 
tagasisaatmisotsust.

(25) Sisenemiskeeldu ei tohiks kunagi 
kehtestada üksnes seepärast, et isik viibib 
riigis seadusliku aluseta.

Or. en

Muudatusettepanek 247
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Kui ebaseaduslikult riigis viibiv 
kolmanda riigi kodanik tabatakse 
esmakordselt välispiiril liidust väljumise 
piirikontrolli käigus, võib teatavatel 
juhtudel olla asjakohane kehtestada 
sisenemiskeeld, et vältida tulevikus tema 
taassisenemist ja vähendada niiviisi 

(25) Kui ebaseaduslikult riigis viibiv 
kolmanda riigi kodanik tabatakse 
esmakordselt välispiiril liidust väljumise 
piirikontrolli käigus, on vajalik kehtestada 
sisenemiskeeld, et vältida tulevikus tema 
taassisenemist ja vähendada niiviisi 
ebaseadusliku sisserände ohtu. Pädev 
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ebaseadusliku sisserände ohtu. Kui see on 
õigustatud, et asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku lahkumist mitte edasi lükata, 
võib pädev asutus pärast individuaalset 
hindamist ja proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaldamist kehtestada 
sisenemiskeelu, ilma et ta väljastaks 
tagasisaatmisotsust.

asutus kehtestab sisenemiskeelu, ilma et ta 
väljastaks tagasisaatmisotsust, et 
asjaomase kolmanda riigi kodaniku 
lahkumist mitte edasi lükata.

Or. fr

Muudatusettepanek 248
Nadine Morano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Kui ebaseaduslikult riigis viibiv 
kolmanda riigi kodanik tabatakse 
esmakordselt välispiiril liidust väljumise 
piirikontrolli käigus, võib teatavatel 
juhtudel olla asjakohane kehtestada 
sisenemiskeeld, et vältida tulevikus tema 
taassisenemist ja vähendada niiviisi 
ebaseadusliku sisserände ohtu. Kui see on 
õigustatud, et asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku lahkumist mitte edasi lükata, 
võib pädev asutus pärast individuaalset 
hindamist ja proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaldamist kehtestada 
sisenemiskeelu, ilma et ta väljastaks 
tagasisaatmisotsust.

(25) Kui ebaseaduslikult riigis viibiv 
kolmanda riigi kodanik tabatakse 
esmakordselt välispiiril liidust väljumise 
piirikontrolli käigus, võib teatavatel 
juhtudel olla asjakohane kehtestada 
sisenemiskeeld, et vältida tulevikus tema 
taassisenemist ja vähendada niiviisi 
ebaseadusliku sisserände ohtu. Kui see on 
õigustatud, et asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku lahkumist mitte edasi lükata, 
võib pädev asutus kehtestada 
sisenemiskeelu, ilma et ta väljastaks 
tagasisaatmisotsust.

Or. fr

Muudatusettepanek 249
Milan Uhrík

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(25) Kui ebaseaduslikult riigis viibiv 
kolmanda riigi kodanik tabatakse 
esmakordselt välispiiril liidust väljumise 
piirikontrolli käigus, võib teatavatel 
juhtudel olla asjakohane kehtestada 
sisenemiskeeld, et vältida tulevikus tema 
taassisenemist ja vähendada niiviisi 
ebaseadusliku sisserände ohtu. Kui see on 
õigustatud, et asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku lahkumist mitte edasi lükata, 
võib pädev asutus pärast individuaalset 
hindamist ja proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaldamist kehtestada sisenemiskeelu, 
ilma et ta väljastaks tagasisaatmisotsust.

(25) Kui ebaseaduslikult riigis viibiv 
kolmanda riigi kodanik tabatakse 
esmakordselt välispiiril liidust väljumise 
piirikontrolli käigus, kehtestatakse 
sisenemiskeeld, et vältida tulevikus tema 
taassisenemist ja vähendada niiviisi 
ebaseadusliku sisserände ohtu. Kui see on 
õigustatud, et asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku lahkumist mitte edasi lükata, 
võib pädev asutus pärast individuaalset 
hindamist ja proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaldamist kehtestada sisenemiskeelu, 
ilma et ta väljastaks tagasisaatmisotsust.

Or. sk

Muudatusettepanek 250
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Väljasaatmise eesmärgil 
kinnipidamise suhtes tuleks kohaldada 
proportsionaalsuse põhimõtet seoses 
võetud abinõude ja taotletavate 
eesmärkidega. Kinnipidamine on 
õigustatud ainult tagasisaatmise 
ettevalmistamiseks või väljasaatmise 
läbiviimiseks ja kui leebemate 
sunnimeetmete võtmine ei oleks piisav.

(27) Väljasaatmise eesmärgil 
kinnipidamise kasutamine peaks olema 
viimane abinõu ja selle suhtes tuleks 
kohaldada proportsionaalsuse põhimõtet 
seoses võetud abinõude ja taotletavate 
eesmärkidega. Esmajärjekorras tuleks 
rakendada kinnipidamisele alternatiivseid 
meetmeid. Saatjata alaealiste või 
alaealistega perede kinnipidamine ei 
tohiks kunagi olla võimalik. 
Kinnipidamine on õigustatud ainult 
tagasisaatmise ettevalmistamiseks või 
väljasaatmise läbiviimiseks ja kui 
leebemate sunnimeetmete võtmine ei oleks 
piisav.

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik seetõttu, et see on lahutamatult seotud käesoleva direktiivi 
põhjenduste 28, 29 ja 30 ning artiklite 18, 19 ja 20 kohta esitatud muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 251
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Väljasaatmise eesmärgil 
kinnipidamise suhtes tuleks kohaldada 
proportsionaalsuse põhimõtet seoses 
võetud abinõude ja taotletavate 
eesmärkidega. Kinnipidamine on 
õigustatud ainult tagasisaatmise 
ettevalmistamiseks või väljasaatmise 
läbiviimiseks ja kui leebemate 
sunnimeetmete võtmine ei oleks piisav.

(27) Väljasaatmise eesmärgil 
kinnipidamise suhtes tuleks kohaldada 
proportsionaalsuse põhimõtet seoses 
võetud abinõude ja taotletavate 
eesmärkidega. Arvestades aga, et 
tagasisaatmisest mõjutatud isikute puhul 
on tegemist ebaseaduslike rändajatega, 
peab kinnipidamise kasutamine jääma 
alati liikmesriikide käsutuses olevaks 
vahendiks.

Or. fr

Selgitus

Muudatus on vajalik selleks, et tagada kooskõla artikli 18 lõikes 5 ja artikli 22 lõike 7 teises 
lõigus tehtud muudatustega.

Muudatusettepanek 252
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Väljasaatmise eesmärgil 
kinnipidamise suhtes tuleks kohaldada 
proportsionaalsuse põhimõtet seoses 
võetud abinõude ja taotletavate 
eesmärkidega. Kinnipidamine on 
õigustatud ainult tagasisaatmise 
ettevalmistamiseks või väljasaatmise 
läbiviimiseks ja kui leebemate 
sunnimeetmete võtmine ei oleks piisav.

(27) Väljasaatmise eesmärgil 
kinnipidamise kasutamine peaks olema 
piiratud, seda tuleks alati kasutada 
viimase abinõuna ja selle suhtes tuleks 
kohaldada proportsionaalsuse põhimõtet 
seoses võetud abinõude ja taotletavate 
eesmärkidega. Kinnipidamine on 
õigustatud ainult tagasisaatmise 
ettevalmistamiseks või väljasaatmise 
läbiviimiseks ja kui leebemate 
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sunnimeetmete võtmine ei oleks piisav.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud artikliga 18. Kinnipidamine ei tohiks kunagi olla 
automaatne, eriti kuna on tõestatud, et see on kahjulikum ja vähem tõhus.

Muudatusettepanek 253
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Väljasaatmise eesmärgil 
kinnipidamise suhtes tuleks kohaldada 
proportsionaalsuse põhimõtet seoses 
võetud abinõude ja taotletavate 
eesmärkidega. Kinnipidamine on 
õigustatud ainult tagasisaatmise 
ettevalmistamiseks või väljasaatmise 
läbiviimiseks ja kui leebemate 
sunnimeetmete võtmine ei oleks piisav.

(27) Vabaduse võtmist tuleks vältida 
ning seda ei tohiks ühelgi juhul kunagi 
kohaldada siseruumides. Kui liikmesriik 
otsustab rakendada 
tagasisaatmispoliitikat, tuleks rakendada 
alternatiive kinnipidamisele, eriti 
vabadusekaotuseta osalemispõhiseid 
mudeleid kogukonnas.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik, kuna see on lahutamatult seotud kinnipidamist käsitleva 
artikli 18, põhjenduse 28 ja artikli 18 kohta esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 254
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kinnipidamist tuleks kohaldada 
iga juhtumi eraldi hindamise järel juhul, 
kui esineb põgenemise oht, kui kolmanda 
riigi kodanik väldib või takistab tagasi- 

(28) Selleks et tagada, et liikmesriigid, 
kes otsustavad rakendada 
tagasisaatmispoliitikat, järgivad 
põhiõigustega seotud kaitsemeetmeid, 
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või väljasaatmist või kui asjaomane 
kolmanda riigi kodanik kujutab endast 
ohtu avalikule korrale, avalikule 
julgeolekule või riigi julgeolekule.

tuleks käesoleva direktiiviga kohustada 
liikmesriike sätestama alternatiive 
kinnipidamisele ning ammendava ja 
õigustel põhineva aluse kolmanda riigi 
kodaniku erakorraliseks kinnipidamiseks 
tagasisaatmismenetluse raames ning 
välistama süstemaatiliselt kinnipidamise 
suletud ruumides. Kinnipidamist ei tohiks 
kunagi kohaldada haavatavate isikute 
suhtes. Kuna kinnipidamisel on eriti 
kahjulik füüsiline ja psühholoogiline 
mõju lastele, olenemata sellest, kas nad 
on saatjata või perekonnast lahutatud või 
perega koos, ei tohiks neid ega nende 
vanemaid ega lapsi saatvaid tavapäraseid 
peamisi hooldajaid kinni pidada. 
Kinnipidamine ei ole ühelgi juhul lapse 
huvides.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduste 27 ja 40 ning 
artikli 18 kohta esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 255
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kinnipidamist tuleks kohaldada iga 
juhtumi eraldi hindamise järel juhul, kui 
esineb põgenemise oht, kui kolmanda riigi 
kodanik väldib või takistab tagasi- või 
väljasaatmist või kui asjaomane kolmanda 
riigi kodanik kujutab endast ohtu avalikule 
korrale, avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule.

(28) Kinnipidamist tuleks kohaldada iga 
juhtumi eraldi hindamise järel juhul, kui 
esineb põgenemise oht, kui kolmanda riigi 
kodanik väldib või takistab tagasi- või 
väljasaatmist või kui asjaomane kolmanda 
riigi kodanik kujutab endast ohtu avalikule 
korrale, avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule. Lapsi, kes on kas saatjata või 
perest lahus, ega nende perekondi ei peeta 
kinni ja liikmesriigid pakuvad 
kinnipidamisele asjakohaseid alternatiive 
vastavalt pagulasi ja rändajaid käsitlevale 
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19. septembri 2016. aasta New Yorgi 
deklaratsioonile.

Or. en

Muudatusettepanek 256
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kinnipidamist tuleks kohaldada iga 
juhtumi eraldi hindamise järel juhul, kui 
esineb põgenemise oht, kui kolmanda riigi 
kodanik väldib või takistab tagasi- või 
väljasaatmist või kui asjaomane kolmanda 
riigi kodanik kujutab endast ohtu avalikule 
korrale, avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule.

(28) Kinnipidamist tuleks kohaldada iga 
juhtumi eraldi hindamise järel juhul, kui 
esineb põgenemise oht, kui kolmanda riigi 
kodanik väldib või takistab tagasi- või 
väljasaatmist või kui asjaomane kolmanda 
riigi kodanik kujutab endast ohtu avalikule 
korrale, avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule, eriti juhul, kui ta kuulub 
terrori- või raskete kuritegudega seotud 
võrgustikesse. Seda tuleks kohaldada ka 
16–18aastaste alaealiste suhtes, kes on 
pannud korduvalt toime kuritegusid, 
väljendades sellega tahtmatust seadust 
järgida.

Or. en

Muudatusettepanek 257
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kinnipidamist tuleks kohaldada iga 
juhtumi eraldi hindamise järel juhul, kui 
esineb põgenemise oht, kui kolmanda riigi 
kodanik väldib või takistab tagasi- või 
väljasaatmist või kui asjaomane kolmanda 
riigi kodanik kujutab endast ohtu 
avalikule korrale, avalikule julgeolekule 

(28) Kinnipidamist võib kohaldada iga 
juhtumi eraldi hindamise järel juhul, kui 
esineb põgenemise oht, kui kolmanda riigi 
kodanik väldib või takistab tagasi- või 
väljasaatmist.
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või riigi julgeolekule.

Or. en

Selgitus

Kinnipidamine ei tohiks muutuda liikmesriikidele kohustuslikuks, kuigi see peaks olema 
võimalik. Kuna see on rahaliselt ja põhiõiguste seisukohast kulukas nii liikmesriikidele kui ka 
kolmandate riikide kodanikele, ei tohiks kinnipidamise kasutamine olla esimene valik. 
Komisjoni esitatud uus alus ei ole piisavalt konkreetne ja seda saab nõuetekohaselt käsitleda 
kehtiva kriminaal- ja haldusõiguse alusel

Muudatusettepanek 258
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kinnipidamist tuleks kohaldada iga 
juhtumi eraldi hindamise järel juhul, kui 
esineb põgenemise oht, kui kolmanda riigi 
kodanik väldib või takistab tagasi- või 
väljasaatmist või kui asjaomane kolmanda 
riigi kodanik kujutab endast ohtu avalikule 
korrale, avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule.

(28) Kinnipidamist tuleks kohaldada iga 
juhtumi eraldi hindamise järel juhul, kui 
esineb põgenemise oht või kui asjaomane 
kolmanda riigi kodanik kujutab endast ohtu 
avalikule korrale, avalikule julgeolekule 
või riigi julgeolekule.

Or. en

Selgitus

Vabaühenduste ja rahvusvaheliste organisatsioonide kohaselt ei ole absoluutselt tõendatud, et 
mida kauem isikut kinni peetakse, seda kõrgemad on väljasaatmise määrad. See 
muudatusettepanek on seotud artikliga 18.

Muudatusettepanek 259
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kinnipidamist tuleks kohaldada iga (28) Kinnipidamist tuleks kohaldada iga 
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juhtumi eraldi hindamise järel juhul, kui 
esineb põgenemise oht, kui kolmanda riigi 
kodanik väldib või takistab tagasi- või 
väljasaatmist või kui asjaomane kolmanda 
riigi kodanik kujutab endast ohtu avalikule 
korrale, avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule.

juhtumi eraldi hindamise järel juhul, kui 
käesoleva direktiivi kohaselt esineb 
põgenemise oht või kui asjaomane 
kolmanda riigi kodanik kujutab endast ohtu 
avalikule korrale, avalikule julgeolekule 
või riigi julgeolekule.

Or. it

Muudatusettepanek 260
Nadine Morano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kinnipidamist tuleks kohaldada iga 
juhtumi eraldi hindamise järel juhul, kui 
esineb põgenemise oht, kui kolmanda riigi 
kodanik väldib või takistab tagasi- või 
väljasaatmist või kui asjaomane kolmanda 
riigi kodanik kujutab endast ohtu avalikule 
korrale, avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule.

(28) Kinnipidamist tuleks kohaldada iga 
kord, tingimusel, et iga juhtumit 
hinnatakse eraldi, ja juhul, kui esineb 
põgenemise oht, kui kolmanda riigi 
kodanik väldib või takistab tagasi- või 
väljasaatmist või kui asjaomane kolmanda 
riigi kodanik kujutab endast ohtu avalikule 
korrale, avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule.

Or. fr

Muudatusettepanek 261
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kinnipidamist tuleks kohaldada iga 
juhtumi eraldi hindamise järel juhul, kui 
esineb põgenemise oht, kui kolmanda riigi 
kodanik väldib või takistab tagasi- või 
väljasaatmist või kui asjaomane kolmanda 
riigi kodanik kujutab endast ohtu avalikule 

(28) Kinnipidamist tuleks kohaldada 
juhul, kui esineb põgenemise oht, kui 
kolmanda riigi kodanik ei tee 
väljasaatmismenetluse kõigis etappides 
koostööd, väldib või takistab tagasi- või 
väljasaatmist või kui asjaomane kolmanda 
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korrale, avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule.

riigi kodanik kujutab endast ohtu avalikule 
korrale, avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule.

Or. fr

Selgitus

Riigipiiride puudumine Schengeni alal muudab vajalikuks nende kolmandate riikide kodanike 
kohustusliku kinnipidamise, kes ei tee täielikku koostööd, et vältida loata teisest rännet 
muudesse liikmesriikidesse ja edendada tagasisaatmisotsuste tõhusust. Selle puhul on 
tegemist ka hoiatusmeetmega, mille eesmärk on takistada potentsiaalseid ebaseaduslikke 
sisserändajaid, et nad oleksid teadlikud asjaolust, et neid peetakse süstemaatiliselt kinni.

Muudatusettepanek 262
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kinnipidamist tuleks kohaldada iga 
juhtumi eraldi hindamise järel juhul, kui 
esineb põgenemise oht, kui kolmanda riigi 
kodanik väldib või takistab tagasi- või 
väljasaatmist või kui asjaomane kolmanda 
riigi kodanik kujutab endast ohtu avalikule 
korrale, avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule.

(28) Kinnipidamist tuleks alati 
kohaldada, eriti juhul, kui esineb 
põgenemise oht, kui kolmanda riigi 
kodanik väldib või takistab tagasi- või 
väljasaatmist või kui asjaomane kolmanda 
riigi kodanik kujutab endast ohtu avalikule 
korrale, avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule.

Or. nl

Selgitus

Kinnipidamist peaks alati kohaldama, eelkõige siis, kui varjupaigataotluse esitaja ei tee 
koostööd.

Muudatusettepanek 263
Nadine Morano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(28a) Selleks et võidelda lastega 
kaubitsemise ja lapse pettusega 
omaksvõtu vastu, kui riikliku õigusega on 
ette nähtud alaealiste kinnipidamine, ei 
saa ainuüksi lapse parimad huvid 
õigustada kinnipidamise 
mitterakendamist, olgu siis tegemist lapse 
enda, tema perekonna või tema lähikonda 
kuuluva isikuga.

Or. fr

Muudatusettepanek 264
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Arvestades, et maksimaalne 
kinnipidamisaeg ei ole mõnes liikmesriigis 
piisav, et tagada tagasisaatmise 
läbiviimine, tuleks kehtestada kolme kuni 
kuue kuu pikkune maksimaalne 
kinnipidamisaeg, mida võib pikendada, et 
näha ette piisav aeg 
tagasisaatmismenetluste edukaks 
lõpetamiseks, ilma et see piiraks 
kehtestatud kaitsemeetmeid, millega 
tagatakse, et kinnipidamist kohaldatakse 
üksnes juhul, kui see on vajalik ja 
proportsionaalne, ja nii kauaks, kuni 
tegeldakse väljasaatmise korraldamisega.

(29) Arvestades, et kuna kinnipidamise 
korralduse võib anda haldus- või 
õigusasutus ja see on põhjendatud üksnes 
juhul, kui on olemas tõenditel põhinev 
põgenemise oht, peaks kohtuasutus pärast 
eraldi hindamist mõistliku aja jooksul 
kolmanda riigi kodaniku kinnipidamise 
vajalikkuse ja proportsionaalsuse 
korrapäraselt õiguslikult läbi vaatama. 
Maksimaalne kinnipidamisaeg peaks 
olema kaks nädalat, mida võib pikendada 
ühe korra veel kuni kaheks nädalaks, kui 
see osutub vajalikuks ja 
proportsionaalseks, et näha ette piisav aeg 
tagasisaatmismenetluste edukaks 
lõpetamiseks, ilma et see piiraks 
kehtestatud kaitsemeetmeid, millega 
tagatakse kinnipidamise õiguspõhisus ja 
põhjendatus.

Or. en

Muudatusettepanek 265
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Arvestades, et maksimaalne 
kinnipidamisaeg ei ole mõnes 
liikmesriigis piisav, et tagada 
tagasisaatmise läbiviimine, tuleks 
kehtestada kolme kuni kuue kuu pikkune 
maksimaalne kinnipidamisaeg, mida võib 
pikendada, et näha ette piisav aeg 
tagasisaatmismenetluste edukaks 
lõpetamiseks, ilma et see piiraks 
kehtestatud kaitsemeetmeid, millega 
tagatakse, et kinnipidamist kohaldatakse 
üksnes juhul, kui see on vajalik ja 
proportsionaalne, ja nii kauaks, kuni 
tegeldakse väljasaatmise korraldamisega.

(29) Tuleks kehtestada kolme kuu 
pikkune maksimaalne kinnipidamisaeg, et 
näha ette piisav aeg 
tagasisaatmismenetluste edukaks 
lõpetamiseks, ilma et see piiraks 
kehtestatud kaitsemeetmeid, millega 
tagatakse, et kinnipidamist kohaldatakse 
üksnes juhul, kui see on vajalik ja 
proportsionaalne, ja nii kauaks, kuni 
tegeldakse väljasaatmise korraldamisega. 
Seda perioodi ei tohi pikendada, välja 
arvatud kaks korda kuni kolmeks kuuks, 
kumbki pärast kohtulikku läbivaatamist, 
ja ainult juhtudel, kui 
väljasaatmisoperatsioon kestab 
tõenäoliselt kõigist liikmesriikide 
ametiasutuste mõistlikest pingutustest 
hoolimata kauem asjaomase kolmanda 
riigi kodaniku vähese koostöö tõttu.

Or. en

Selgitus

Nagu erinevad allikad, sealhulgas parlamendi mõjuhindamine, on näidanud, on üha 
pikematel kinnipidamisperioodidel tagasisaatmise tõhususele piiratud mõju. Arvestades 
tõsiseid inimõiguste rikkumiste ohte, võib rakendada pikaajalist kinnipidamist, kuid ainult 
siis, kui sellega kaasneb pidev kohtulik kontroll.

Muudatusettepanek 266
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Arvestades, et maksimaalne 
kinnipidamisaeg ei ole mõnes liikmesriigis 
piisav, et tagada tagasisaatmise 

(29) Arvestades, et maksimaalne 
kinnipidamisaeg ei ole mõnes liikmesriigis 
piisav, et tagada tagasisaatmise 
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läbiviimine, tuleks kehtestada kolme kuni 
kuue kuu pikkune maksimaalne 
kinnipidamisaeg, mida võib pikendada, et 
näha ette piisav aeg 
tagasisaatmismenetluste edukaks 
lõpetamiseks, ilma et see piiraks 
kehtestatud kaitsemeetmeid, millega 
tagatakse, et kinnipidamist kohaldatakse 
üksnes juhul, kui see on vajalik ja 
proportsionaalne, ja nii kauaks, kuni 
tegeldakse väljasaatmise korraldamisega.

läbiviimine, tuleks kehtestada kolme kuni 
kuue kuu pikkune maksimaalne 
kinnipidamisaeg, mida võib pikendada, et 
näha ette piisav aeg 
tagasisaatmismenetluste edukaks 
lõpetamiseks.

Or. fr

Selgitus

Muudatus on vajalik selleks, et tagada kooskõla artikli 18 lõikes 5 ja artikli 22 lõike 7 teises 
lõigus tehtud muudatustega.

Muudatusettepanek 267
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Arvestades, et maksimaalne 
kinnipidamisaeg ei ole mõnes liikmesriigis 
piisav, et tagada tagasisaatmise 
läbiviimine, tuleks kehtestada kolme kuni 
kuue kuu pikkune maksimaalne 
kinnipidamisaeg, mida võib pikendada, et 
näha ette piisav aeg 
tagasisaatmismenetluste edukaks 
lõpetamiseks, ilma et see piiraks 
kehtestatud kaitsemeetmeid, millega 
tagatakse, et kinnipidamist kohaldatakse 
üksnes juhul, kui see on vajalik ja 
proportsionaalne, ja nii kauaks, kuni 
tegeldakse väljasaatmise korraldamisega.

(29) Arvestades, et maksimaalne 
kinnipidamisaeg ei ole mõnes liikmesriigis 
piisav, et tagada tagasisaatmise 
läbiviimine, tuleks kehtestada 3–12 kuu 
pikkune maksimaalne kinnipidamisaeg, 
mida võib pikendada ainult üks kord 
maksimaalselt kuue kuu võrra, et näha 
ette piisav aeg tagasisaatmismenetluste 
edukaks lõpetamiseks, ilma et see piiraks 
kehtestatud kaitsemeetmeid, millega 
tagatakse, et kinnipidamist kohaldatakse 
üksnes juhul, kui see on vajalik ja 
proportsionaalne, ja nii kauaks, kuni 
tegeldakse väljasaatmise korraldamisega.

Or. it

Muudatusettepanek 268



AM\1214327ET.docx 95/352 PE658.738v01-00

ET

Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Arvestades, et maksimaalne 
kinnipidamisaeg ei ole mõnes 
liikmesriigis piisav, et tagada 
tagasisaatmise läbiviimine, tuleks 
kehtestada kolme kuni kuue kuu pikkune 
maksimaalne kinnipidamisaeg, mida võib 
pikendada, et näha ette piisav aeg 
tagasisaatmismenetluste edukaks 
lõpetamiseks, ilma et see piiraks 
kehtestatud kaitsemeetmeid, millega 
tagatakse, et kinnipidamist kohaldatakse 
üksnes juhul, kui see on vajalik ja 
proportsionaalne, ja nii kauaks, kuni 
tegeldakse väljasaatmise korraldamisega.

(29) Maksimaalne kinnipidamisaeg 
peaks olema kaks kuud, mida võib 
pikendada mitte rohkem kui kaks korda, 
see tähendab kokku maksimaalselt kuut 
kuud, et näha ette piisav aeg 
tagasisaatmismenetluste edukaks 
lõpetamiseks, ilma et see piiraks 
kehtestatud kaitsemeetmeid, millega 
tagatakse, et kinnipidamist kohaldatakse 
üksnes juhul, kui see on vajalik ja 
proportsionaalne, ja nii kauaks, kuni 
tegeldakse väljasaatmise korraldamisega.

Or. en

Selgitus

Vabaühenduste ja rahvusvaheliste organisatsioonide kohaselt ei ole absoluutselt tõendatud, et 
mida kauem isikut kinni peetakse, seda kõrgemad on väljasaatmise määrad. See 
muudatusettepanek on seotud artikliga 18.

Muudatusettepanek 269
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Arvestades, et maksimaalne 
kinnipidamisaeg ei ole mõnes liikmesriigis 
piisav, et tagada tagasisaatmise 
läbiviimine, tuleks kehtestada kolme kuni 
kuue kuu pikkune maksimaalne 
kinnipidamisaeg, mida võib pikendada, et 
näha ette piisav aeg 
tagasisaatmismenetluste edukaks 
lõpetamiseks, ilma et see piiraks 

(29) Arvestades, et maksimaalne 
kinnipidamisaeg ei ole mõnes liikmesriigis 
piisav, et tagada tagasisaatmise 
läbiviimine, tuleks kehtestada kolme kuni 
kaheteistkümne kuu pikkune maksimaalne 
kinnipidamisaeg, mida võib pikendada, et 
näha ette piisav aeg 
tagasisaatmismenetluste edukaks 
lõpetamiseks, ilma et see piiraks 
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kehtestatud kaitsemeetmeid, millega 
tagatakse, et kinnipidamist kohaldatakse 
üksnes juhul, kui see on vajalik ja 
proportsionaalne, ja nii kauaks, kuni 
tegeldakse väljasaatmise korraldamisega.

kehtestatud kaitsemeetmeid, millega 
tagatakse, et kinnipidamist kohaldatakse 
üksnes juhul, kui see on vajalik ja 
proportsionaalne, ja nii kauaks, kuni 
tegeldakse väljasaatmise korraldamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 270
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Arvestades, et maksimaalne 
kinnipidamisaeg ei ole mõnes liikmesriigis 
piisav, et tagada tagasisaatmise 
läbiviimine, tuleks kehtestada kolme kuni 
kuue kuu pikkune maksimaalne 
kinnipidamisaeg, mida võib pikendada, et 
näha ette piisav aeg 
tagasisaatmismenetluste edukaks 
lõpetamiseks, ilma et see piiraks 
kehtestatud kaitsemeetmeid, millega 
tagatakse, et kinnipidamist kohaldatakse 
üksnes juhul, kui see on vajalik ja 
proportsionaalne, ja nii kauaks, kuni 
tegeldakse väljasaatmise korraldamisega.

(29) Arvestades, et maksimaalne 
kinnipidamisaeg ei ole mõnes liikmesriigis 
piisav, et tagada tagasisaatmise 
läbiviimine, tuleks kehtestada kolme kuni 
kaheteistkümne kuu pikkune maksimaalne 
kinnipidamisaeg, mida võib pikendada, et 
näha ette piisav aeg 
tagasisaatmismenetluste edukaks 
lõpetamiseks, ilma et see piiraks 
kehtestatud kaitsemeetmeid, millega 
tagatakse, et kinnipidamist kohaldatakse 
üksnes juhul, kui see on vajalik ja 
proportsionaalne, ja nii kauaks, kuni 
tegeldakse väljasaatmise korraldamisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 271
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29a) Kui kolmanda riigi kodaniku 
kinnipidamise otsus on tehtud 
haldusmenetluse raames, võib selle otsuse 
õiguspärasuse hindamise eest vastutav 
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kohus võtta arvesse kõiki asjakohaseid 
fakte, tõendeid ja märkusi, mille pooled 
võivad talle esitada.

Or. fr

Muudatusettepanek 272
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Käesolev direktiiv ei tohiks 
takistada liikmesriikidel kehtestada rände-
eeskirjade rikkumise eest mõjusaid, 
proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi 
ja kriminaalkaristusi, sealhulgas 
vanglakaristust, kui sellised karistused on 
kooskõlas käesoleva direktiivi 
eesmärkidega, ei ohusta käesoleva 
direktiivi kohaldamist ning on täielikult 
kooskõlas põhiõigustega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek ei kuulu reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 273
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Käesolev direktiiv ei tohiks 
takistada liikmesriikidel kehtestada rände-
eeskirjade rikkumise eest mõjusaid, 
proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi 
ja kriminaalkaristusi, sealhulgas 
vanglakaristust, kui sellised karistused on 

välja jäetud
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kooskõlas käesoleva direktiivi 
eesmärkidega, ei ohusta käesoleva 
direktiivi kohaldamist ning on täielikult 
kooskõlas põhiõigustega.

Or. en

Muudatusettepanek 274
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Käesolev direktiiv ei tohiks 
takistada liikmesriikidel kehtestada rände-
eeskirjade rikkumise eest mõjusaid, 
proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi 
ja kriminaalkaristusi, sealhulgas 
vanglakaristust, kui sellised karistused on 
kooskõlas käesoleva direktiivi 
eesmärkidega, ei ohusta käesoleva 
direktiivi kohaldamist ning on täielikult 
kooskõlas põhiõigustega.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 275
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Käesolev direktiiv ei tohiks 
takistada liikmesriikidel kehtestada rände-
eeskirjade rikkumise eest mõjusaid, 
proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi ja 
kriminaalkaristusi, sealhulgas 
vanglakaristust, kui sellised karistused on 
kooskõlas käesoleva direktiivi 
eesmärkidega, ei ohusta käesoleva 
direktiivi kohaldamist ning on täielikult 

(30) Käesolev direktiiv peaks 
julgustama liikmesriike kehtestama rände-
eeskirjade rikkumise eest mõjusaid, 
proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi ja 
kriminaalkaristusi, sealhulgas 
vanglakaristust, eriti seoses 
süüdimõistetud terroristide, 
organiseeritud kuritegevusega seotud 
õigusrikkujate ja raskeid kuritegusid, 
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kooskõlas põhiõigustega. nagu vägistamine, toime pannud 
õigusrikkujatega, kui sellised karistused 
on kooskõlas käesoleva direktiivi 
eesmärkidega, ei ohusta käesoleva 
direktiivi kohaldamist ning on täielikult 
kooskõlas põhiõigustega.

Or. en

Muudatusettepanek 276
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Käesolev direktiiv ei tohiks 
takistada liikmesriikidel kehtestada rände-
eeskirjade rikkumise eest mõjusaid, 
proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi ja 
kriminaalkaristusi, sealhulgas 
vanglakaristust, kui sellised karistused on 
kooskõlas käesoleva direktiivi 
eesmärkidega, ei ohusta käesoleva 
direktiivi kohaldamist ning on täielikult 
kooskõlas põhiõigustega.

(30) Käesolev direktiiv ei takista 
liikmesriikidel kehtestada rände-eeskirjade 
rikkumise eest mõjusaid, 
proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi ja 
kriminaalkaristusi, sealhulgas rahatrahve 
ja vanglakaristust, kui sellised karistused 
on kooskõlas käesoleva direktiivi 
eesmärkidega, ei ohusta käesoleva 
direktiivi kohaldamist ning on täielikult 
kooskõlas põhiõigustega.

Or. fr

Muudatusettepanek 277
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kinnipeetud kolmandate riikide 
kodanikke tuleks kohelda inimlikul ja 
väärikal moel, austades nende põhiõigusi 
ning järgides rahvusvahelist ja siseriiklikku 
õigust. Ilma et see piiraks siseriiklike 
õigusaktidega reguleeritud esialgset 
kinnipidamist õiguskaitseorganite poolt, 

(31) Kolmandate riikide kodanikke 
tuleks kohelda inimlikul ja väärikal moel, 
austades nende põhiõigusi ning järgides 
rahvusvahelist ja siseriiklikku õigust. Ilma 
et see piiraks siseriiklike õigusaktidega 
reguleeritud esialgset kinnipidamist 
õiguskaitseorganite poolt, tuleks 
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tuleks kinnipidamist teostada üldjuhul 
spetsiaalsetes kinnipidamisasutustes.

seadusliku aluseta olukorras leitavaid 
kolmandate riikide kodanikke üldjuhul 
võõrustada avatud vastuvõtukeskuses, 
samal ajal kui liikmesriigid uurivad 
võimalust nende olukorda parandada, 
lähtudes nende olemasolevatest sidemetest 
liikmesriigiga.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 4 kohta 
esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 278
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kinnipeetud kolmandate riikide 
kodanikke tuleks kohelda inimlikul ja 
väärikal moel, austades nende põhiõigusi 
ning järgides rahvusvahelist ja siseriiklikku 
õigust. Ilma et see piiraks siseriiklike 
õigusaktidega reguleeritud esialgset 
kinnipidamist õiguskaitseorganite poolt, 
tuleks kinnipidamist teostada üldjuhul 
spetsiaalsetes kinnipidamisasutustes.

(31) Kinnipeetud kolmandate riikide 
kodanikke tuleks kohelda võrdselt 
inimlikul ja väärikal moel kõigis ELi 
liikmesriikides, austades nende põhiõigusi 
ning järgides rahvusvahelist ja siseriiklikku 
õigust. Ilma et see piiraks siseriiklike 
õigusaktidega reguleeritud esialgset 
kinnipidamist õiguskaitseorganite poolt, 
tuleks kinnipidamist teostada üldjuhul 
spetsiaalsetes kinnipidamisasutustes.

Or. ro

Muudatusettepanek 279
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31a) Laste õigused kehtivad mõlemal 
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juhul, kui tegemist on saatjata ja 
perekonnast eraldatud lastega ning 
lastega peredega. Perekondade puhul 
peaksid liikmesriigid austama ja kaitsma 
iga lapse õigusi perekonnas ning tema 
õigust era- ja perekonnaelule ning võtma 
täiel määral arvesse ka lapse turvalisust 
perekonnas. Rakendada tuleks 
asjakohaseid hooldus- ja 
majutuskokkuleppeid, mis võimaldavad 
lastel ja peredel kogukondades koos 
elada. Lapsi ei tohiks vanematest 
lahutada. Perekondade ühtsuse ja lapse 
huvide põhimõtteid järgides tuleks peresid 
hoida koos, välja arvatud juhul, kui lapse 
turvalisus oleks ohus. Laste sunniviisilist 
tagasisaatmist ei tohiks kunagi esineda. 
Lastele ja peredele tuleks anda 
dokumendid, mis näitavad, et nad 
osalevad käimasolevas menetluses ja 
nende suhtes ei kohaldata kinnipidamist. 
Lastele ja vanematele tuleks tagada 
juurdepääs haridusele, tervishoiule ja 
muudele teenustele.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduste 28 ja 40 
kohta esitatud muudatusettepanekutega. Muudatusettepanek on tihedalt seotud ka kavandatud 
muudatustega artiklis 12, milles käsitletakse alaealiste tagasipöördumist ja väljasaatmist, 
ning artiklis 20, milles käsitletakse alaealiste ja nende perekondade kinnipidamist.

Muudatusettepanek 280
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31a) Pidades silmas asjaolu, et 
väljasaatmiseks kinnipeetud kolmandate 
riikide kodanikke ei peeta kinni isikutena, 
keda kahtlustatakse kuritegelikus 
tegevuses, ega süüdimõistetud isikutena, 
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ei tohiks neid kokku paigutada tavaliste 
vangidega. Nimetatud eraldatus on 
võimalik tagada ka viisil, et kõnealused 
kolmandate riikide kodanikud 
paigutatakse vanglate selleks ettenähtud 
osadesse, mida kasutatakse üksnes sel 
eesmärgil.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek tuleneb põhjendusest 4 ja võimaldab rõhutada ebaseaduslikult rändavate 
kolmandate riikide kodanike eripära. Samuti on see tihedalt seotud artikli 19 lõikega 1.

Muudatusettepanek 281
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31a) Liikmesriikide kohustus austada ja 
kaitsta laste ja perekondade õigusi võib 
hõlmata ka võimalust viia lapsed ja nende 
vanemad või vastupidi kokku kolmandates 
riikides väljaspool Euroopa Liitu.

Or. en

Muudatusettepanek 282
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31b) Saatjata ja perekonnast eraldatud 
laste abistamiseks tuleks määrata 
sõltumatu ja kvalifitseeritud eestkostja, 
kellel on vajalikud teadmised ja koolitus, 
et tagada täielikult lapse parimad huvid. 
Selleks peaks eestkostja olema kaasatud 
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menetlusse, et leida lapsele tema huvides 
püsiv lahendus.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduste 28 ja 40 
kohta esitatud muudatusettepanekutega. Muudatusettepanek on tihedalt seotud ka kavandatud 
muudatustega artiklis 12, milles käsitletakse alaealiste tagasipöördumist ja väljasaatmist, 
ning artiklis 20, milles käsitletakse alaealiste ja nende perekondade kinnipidamist.

Muudatusettepanek 283
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Ilma et see piiraks liikmesriikide 
võimalust mitte kohaldada käesolevat 
direktiivi artikli 2 lõike 2 punktis a 
osutatud juhtudel, kui kohaldatakse 
määruse (EL) ... /... [varjupaigamenetluse 
määrus] kohast piirimenetlust, peaks 
ebaseaduslikult riigis viibivate 
kolmandate riikide kodanike puhul, kelle 
poolt kõnealuse piiril toimunud 
varjupaigamenetluse raames esitatud 
rahvusvahelise kaitse taotlus on tagasi 
lükatud, järgnema spetsiaalne 
piirimenetlus, et piiril toimuv varjupaiga- 
ja tagasisaatmismenetlus üksteist otseselt 
täiendaksid ja et nende menetluste vahel 
ei oleks lünki. Sellistel juhtudel on vaja 
kehtestada erieeskirjad, millega tagatakse 
nende kahe menetluse sidusus ja 
koostoime ning säilitatakse kogu protsessi 
terviklikkus ja tulemuslikkus.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 284
Anne-Sophie Pelletier
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Ilma et see piiraks liikmesriikide 
võimalust mitte kohaldada käesolevat 
direktiivi artikli 2 lõike 2 punktis a 
osutatud juhtudel, kui kohaldatakse 
määruse (EL) ... /... [varjupaigamenetluse 
määrus] kohast piirimenetlust, peaks 
ebaseaduslikult riigis viibivate 
kolmandate riikide kodanike puhul, kelle 
poolt kõnealuse piiril toimunud 
varjupaigamenetluse raames esitatud 
rahvusvahelise kaitse taotlus on tagasi 
lükatud, järgnema spetsiaalne 
piirimenetlus, et piiril toimuv varjupaiga- 
ja tagasisaatmismenetlus üksteist otseselt 
täiendaksid ja et nende menetluste vahel 
ei oleks lünki. Sellistel juhtudel on vaja 
kehtestada erieeskirjad, millega tagatakse 
nende kahe menetluse sidusus ja 
koostoime ning säilitatakse kogu protsessi 
terviklikkus ja tulemuslikkus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 285
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Ilma et see piiraks liikmesriikide 
võimalust mitte kohaldada käesolevat 
direktiivi artikli 2 lõike 2 punktis a 
osutatud juhtudel, kui kohaldatakse 
määruse (EL) ... /... [varjupaigamenetluse 
määrus] kohast piirimenetlust, peaks 
ebaseaduslikult riigis viibivate 
kolmandate riikide kodanike puhul, kelle 
poolt kõnealuse piiril toimunud 

välja jäetud
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varjupaigamenetluse raames esitatud 
rahvusvahelise kaitse taotlus on tagasi 
lükatud, järgnema spetsiaalne 
piirimenetlus, et piiril toimuv varjupaiga- 
ja tagasisaatmismenetlus üksteist otseselt 
täiendaksid ja et nende menetluste vahel 
ei oleks lünki. Sellistel juhtudel on vaja 
kehtestada erieeskirjad, millega tagatakse 
nende kahe menetluse sidusus ja 
koostoime ning säilitatakse kogu protsessi 
terviklikkus ja tulemuslikkus.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas kavandatud artikli 22 väljajätmisega ei ole võimalik piirimenetlust komisjoni 
kavandatud kujul praeguses ümber sõnastatud versioonis nõuetekohaselt sätestada, ilma et 
võetaks seisukoht varjupaigamenetlusi käsitlevas määruses. Lisaks nähakse kavandatud 
piirimenetlusega ette piiratud õigused ning see võib kahjustada direktiiviga ette nähtud 
kaitsemeetmeid.

Muudatusettepanek 286
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Ilma et see piiraks liikmesriikide 
võimalust mitte kohaldada käesolevat 
direktiivi artikli 2 lõike 2 punktis a 
osutatud juhtudel, kui kohaldatakse 
määruse (EL) ... /... [varjupaigamenetluse 
määrus] kohast piirimenetlust, peaks 
ebaseaduslikult riigis viibivate 
kolmandate riikide kodanike puhul, kelle 
poolt kõnealuse piiril toimunud 
varjupaigamenetluse raames esitatud 
rahvusvahelise kaitse taotlus on tagasi 
lükatud, järgnema spetsiaalne 
piirimenetlus, et piiril toimuv varjupaiga- 
ja tagasisaatmismenetlus üksteist otseselt 
täiendaksid ja et nende menetluste vahel 
ei oleks lünki. Sellistel juhtudel on vaja 
kehtestada erieeskirjad, millega tagatakse 

välja jäetud



PE658.738v01-00 106/352 AM\1214327ET.docx

ET

nende kahe menetluse sidusus ja 
koostoime ning säilitatakse kogu protsessi 
terviklikkus ja tulemuslikkus.

Or. en

Selgitus

Vaja on järjepidevust. Selgus ja sidusus on parimad vahendid inimõiguste rikkumiste 
vältimiseks. Artikli 2 lõike 2 punkti a paralleelrežiim käib sellele vastu. Pealegi on see 
muudatusettepanek seotud artikliga 22 ja ilma selles küsimuses varjupaigamenetluse 
määruses otsust langetamata, mis kodifitseerib kõik piirimenetlust ja eriti kaitsemeetmeid 
käsitlevad sätted, on artikli 22 muutmine peaaegu võimatu, riskimata põhiõiguste 
rikkumisega.

Muudatusettepanek 287
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Ilma et see piiraks liikmesriikide 
võimalust mitte kohaldada käesolevat 
direktiivi artikli 2 lõike 2 punktis a 
osutatud juhtudel, kui kohaldatakse 
määruse (EL) ... /... [varjupaigamenetluse 
määrus] kohast piirimenetlust, peaks 
ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate 
riikide kodanike puhul, kelle poolt 
kõnealuse piiril toimunud 
varjupaigamenetluse raames esitatud 
rahvusvahelise kaitse taotlus on tagasi 
lükatud, järgnema spetsiaalne 
piirimenetlus, et piiril toimuv varjupaiga- 
ja tagasisaatmismenetlus üksteist otseselt 
täiendaksid ja et nende menetluste vahel ei 
oleks lünki. Sellistel juhtudel on vaja 
kehtestada erieeskirjad, millega tagatakse 
nende kahe menetluse sidusus ja koostoime 
ning säilitatakse kogu protsessi 
terviklikkus ja tulemuslikkus.

(32) Ilma et see piiraks liikmesriikide 
võimalust mitte kohaldada käesolevat 
direktiivi artikli 2 lõike 2 punktis a 
osutatud juhtudel, kui kohaldatakse 
määruse (EL) ... /... [varjupaigamenetluse 
määrus] kohast piirimenetlust, peaks 
ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate 
riikide kodanike puhul, kelle poolt 
kõnealuse piiril toimunud 
varjupaigamenetluse raames esitatud 
rahvusvahelise kaitse taotlus on tagasi 
lükatud, järgnema spetsiaalne 
piirimenetlus, et piiril toimuv varjupaiga- 
ja tagasisaatmismenetlus üksteist otseselt 
täiendaksid ja et nende menetluste vahel ei 
oleks lünki. Sellistel juhtudel on vaja 
kehtestada erieeskirjad, millega tagatakse 
nende kahe menetluse sidusus ja koostoime 
ning säilitatakse kogu protsessi 
terviklikkus ja tulemuslikkus. 
Liikmesriigid peaksid piirimenetluse 
kontekstis vajalikuks tegevuseks saama 
asjakohaseid liidu rahalisi vahendeid.
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Or. fr

Muudatusettepanek 288
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Et tagada piirimenetluse käigus 
tulemuslik tagasisaatmine, ei tohiks 
vabatahtliku lahkumise tähtaja 
võimaldamine olla lubatud. Siiski tuleks 
vabatahtliku lahkumise tähtaeg anda 
nendele kolmandate riikide kodanikele, 
kellel on kehtiv reisidokument ja kes 
teevad tagasisaatmismenetluse kõikides 
etappides liikmesriikide pädevate 
asutustega koostööd. Sellistel juhtudel 
peaksid kolmandate riikide kodanikud 
põgenemise vältimiseks andma oma 
reisidokumendi pädevale asutusele hoiule 
kuni oma lahkumiseni.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 289
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Et tagada piirimenetluse käigus 
tulemuslik tagasisaatmine, ei tohiks 
vabatahtliku lahkumise tähtaja 
võimaldamine olla lubatud. Siiski tuleks 
vabatahtliku lahkumise tähtaeg anda 
nendele kolmandate riikide kodanikele, 
kellel on kehtiv reisidokument ja kes 
teevad tagasisaatmismenetluse kõikides 
etappides liikmesriikide pädevate 
asutustega koostööd. Sellistel juhtudel 

välja jäetud
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peaksid kolmandate riikide kodanikud 
põgenemise vältimiseks andma oma 
reisidokumendi pädevale asutusele hoiule 
kuni oma lahkumiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 290
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Et tagada piirimenetluse käigus 
tulemuslik tagasisaatmine, ei tohiks 
vabatahtliku lahkumise tähtaja 
võimaldamine olla lubatud. Siiski tuleks 
vabatahtliku lahkumise tähtaeg anda 
nendele kolmandate riikide kodanikele, 
kellel on kehtiv reisidokument ja kes 
teevad tagasisaatmismenetluse kõikides 
etappides liikmesriikide pädevate 
asutustega koostööd. Sellistel juhtudel 
peaksid kolmandate riikide kodanikud 
põgenemise vältimiseks andma oma 
reisidokumendi pädevale asutusele hoiule 
kuni oma lahkumiseni.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kooskõlas kavandatud artikli 22 väljajätmisega ei ole võimalik piirimenetlust komisjoni 
kavandatud kujul praeguses ümber sõnastatud versioonis nõuetekohaselt sätestada, ilma et 
võetaks seisukoht varjupaigamenetlusi käsitlevas määruses. Lisaks nähakse kavandatud 
piirimenetlusega ette piiratud õigused ning see võib kahjustada direktiiviga ette nähtud 
kaitsemeetmeid.

Muudatusettepanek 291
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Et tagada piirimenetluse käigus 
tulemuslik tagasisaatmine, ei tohiks 
vabatahtliku lahkumise tähtaja 
võimaldamine olla lubatud. Siiski tuleks 
vabatahtliku lahkumise tähtaeg anda 
nendele kolmandate riikide kodanikele, 
kellel on kehtiv reisidokument ja kes 
teevad tagasisaatmismenetluse kõikides 
etappides liikmesriikide pädevate 
asutustega koostööd. Sellistel juhtudel 
peaksid kolmandate riikide kodanikud 
põgenemise vältimiseks andma oma 
reisidokumendi pädevale asutusele hoiule 
kuni oma lahkumiseni.

(33) Vabatahtliku lahkumise tähtaeg 
tuleks anda nendele kolmandate riikide 
kodanikele, kellel on kehtiv reisidokument 
ja kes teevad tagasisaatmismenetluse 
kõikides etappides liikmesriikide pädevate 
asutustega koostööd. Sellistel juhtudel 
peaksid kolmandate riikide kodanikud 
põgenemise vältimiseks andma oma 
reisidokumendi pädevale asutusele hoiule 
kuni oma lahkumiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 292
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Et tagada piirimenetluse käigus 
tulemuslik tagasisaatmine, ei tohiks 
vabatahtliku lahkumise tähtaja 
võimaldamine olla lubatud. Siiski tuleks 
vabatahtliku lahkumise tähtaeg anda 
nendele kolmandate riikide kodanikele, 
kellel on kehtiv reisidokument ja kes 
teevad tagasisaatmismenetluse kõikides 
etappides liikmesriikide pädevate 
asutustega koostööd. Sellistel juhtudel 
peaksid kolmandate riikide kodanikud 
põgenemise vältimiseks andma oma 
reisidokumendi pädevale asutusele hoiule 
kuni oma lahkumiseni.

(33) Siiski võidakse vabatahtliku 
lahkumise tähtaeg erandjuhtudel anda 
nendele kolmandate riikide kodanikele, 
kellel on kehtiv reisidokument ja kes 
teevad tagasisaatmismenetluse kõikides 
etappides liikmesriikide pädevate 
asutustega koostööd. Sellistel juhtudel 
peaksid kolmandate riikide kodanikud 
põgenemise vältimiseks andma oma 
reisidokumendi pädevale asutusele hoiule 
kuni oma lahkumiseni.

Or. nl
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Selgitus

Arvestades praeguse vabatahtliku lahkumise poliitika täielikku nurjumist, peaks esimene valik 
olema sunniviisiline tagasisaatmine.

Muudatusettepanek 293
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Et tagada piirimenetluse käigus 
tulemuslik tagasisaatmine, ei tohiks 
vabatahtliku lahkumise tähtaja 
võimaldamine olla lubatud. Siiski tuleks 
vabatahtliku lahkumise tähtaeg anda 
nendele kolmandate riikide kodanikele, 
kellel on kehtiv reisidokument ja kes 
teevad tagasisaatmismenetluse kõikides 
etappides liikmesriikide pädevate 
asutustega koostööd. Sellistel juhtudel 
peaksid kolmandate riikide kodanikud 
põgenemise vältimiseks andma oma 
reisidokumendi pädevale asutusele hoiule 
kuni oma lahkumiseni.

(33) Et tagada piirimenetluse käigus 
tulemuslik tagasisaatmine, ei tohiks see 
menetlus kaasa tuua vabatahtliku 
lahkumise tähtaja määramist. Siiski võib 
vabatahtliku lahkumise tähtaja anda 
nendele kolmandate riikide kodanikele, 
kellel on kehtiv reisidokument ja kes 
teevad tagasisaatmismenetluse kõikides 
etappides liikmesriikide pädevate 
asutustega koostööd. Sellistel juhtudel 
peaksid kolmandate riikide kodanikud 
põgenemise vältimiseks andma oma 
reisidokumendi pädevale asutusele hoiule 
kuni oma lahkumiseni.

Or. fr

Muudatusettepanek 294
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Et tagada piirimenetluse käigus 
tulemuslik tagasisaatmine, ei tohiks 
vabatahtliku lahkumise tähtaja 
võimaldamine olla lubatud. Siiski tuleks 
vabatahtliku lahkumise tähtaeg anda 
nendele kolmandate riikide kodanikele, 
kellel on kehtiv reisidokument ja kes 
teevad tagasisaatmismenetluse kõikides 

(33) Et tagada piirimenetluse käigus 
tulemuslik tagasisaatmine, ei tohiks 
vabatahtliku lahkumise tähtaja 
võimaldamine olla lubatud. Siiski võib 
vabatahtliku lahkumise tähtaja anda 
nendele kolmandate riikide kodanikele, 
kellel on kehtiv reisidokument ja kes 
teevad tagasisaatmismenetluse kõikides 
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etappides liikmesriikide pädevate 
asutustega koostööd. Sellistel juhtudel 
peaksid kolmandate riikide kodanikud 
põgenemise vältimiseks andma oma 
reisidokumendi pädevale asutusele hoiule 
kuni oma lahkumiseni.

etappides liikmesriikide pädevate 
asutustega täielikult koostööd. Sellistel 
juhtudel peaksid kolmandate riikide 
kodanikud põgenemise vältimiseks andma 
oma reisidokumendi pädevale asutusele 
hoiule kuni oma lahkumiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 295
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Juhtumi kiireks käsitlemiseks 
tuleb kehtestada maksimaalne tähtaeg, 
mille jooksul kaevata edasi 
tagasisaatmisotsus, mis järgneb 
piirimenetluse käigus tehtud ja lõplikult 
jõustunud otsusele, millega lükatakse 
tagasi rahvusvahelise kaitse taotlus.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 296
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Juhtumi kiireks käsitlemiseks 
tuleb kehtestada maksimaalne tähtaeg, 
mille jooksul kaevata edasi 
tagasisaatmisotsus, mis järgneb 
piirimenetluse käigus tehtud ja lõplikult 
jõustunud otsusele, millega lükatakse 
tagasi rahvusvahelise kaitse taotlus.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Kooskõlas kavandatud artikli 22 väljajätmisega ei ole võimalik piirimenetlust komisjoni 
kavandatud kujul praeguses ümber sõnastatud versioonis nõuetekohaselt sätestada, ilma et 
võetaks seisukoht varjupaigamenetlusi käsitlevas määruses. Lisaks nähakse kavandatud 
piirimenetlusega ette piiratud õigused ning see võib kahjustada direktiiviga ette nähtud 
kaitsemeetmeid.

Muudatusettepanek 297
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Juhtumi kiireks käsitlemiseks 
tuleb kehtestada maksimaalne tähtaeg, 
mille jooksul kaevata edasi 
tagasisaatmisotsus, mis järgneb 
piirimenetluse käigus tehtud ja lõplikult 
jõustunud otsusele, millega lükatakse 
tagasi rahvusvahelise kaitse taotlus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 298
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Juhtumi kiireks käsitlemiseks 
tuleb kehtestada maksimaalne tähtaeg, 
mille jooksul kaevata edasi 
tagasisaatmisotsus, mis järgneb 
piirimenetluse käigus tehtud ja lõplikult 
jõustunud otsusele, millega lükatakse 
tagasi rahvusvahelise kaitse taotlus.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

See muudatusettepanek on seotud artikli 22 väljajätmisega.

Muudatusettepanek 299
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Juhtumi kiireks käsitlemiseks tuleb 
kehtestada maksimaalne tähtaeg, mille 
jooksul kaevata edasi tagasisaatmisotsus, 
mis järgneb piirimenetluse käigus tehtud ja 
lõplikult jõustunud otsusele, millega 
lükatakse tagasi rahvusvahelise kaitse 
taotlus.

(34) Juhtumi kiireks ja tulemuslikuks 
käsitlemiseks tuleb kehtestada 
maksimaalne tähtaeg, mille jooksul kaevata 
edasi tagasisaatmisotsus, mis järgneb 
piirimenetluse käigus tehtud ja lõplikult 
jõustunud otsusele, millega lükatakse 
tagasi rahvusvahelise kaitse taotlus.

Or. fr

Muudatusettepanek 300
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Juhtumi kiireks käsitlemiseks tuleb 
kehtestada maksimaalne tähtaeg, mille 
jooksul kaevata edasi tagasisaatmisotsus, 
mis järgneb piirimenetluse käigus tehtud ja 
lõplikult jõustunud otsusele, millega 
lükatakse tagasi rahvusvahelise kaitse 
taotlus.

(34) Juhtumi kiireks käsitlemiseks tuleb 
kehtestada maksimaalne tähtaeg, mille 
jooksul kaevata edasi tagasisaatmisotsus 
kõige hiljem koos piirimenetluse käigus 
tehtud otsusega, millega lükatakse tagasi 
rahvusvahelise kaitse taotlus.

Or. nl

Selgitus

Ühe haldusotsuse kohta, mis hõlmab nii tagasisaatmisotsust kui ka rahvusvahelise kaitse 
taotluse tagasilükkamise otsust, peaks saama esitada ainult ühe kaebuse. Küsimus sellest, kas 
otsus on lõplik või mitte, on üleliigne ning tekitab menetluses segadust.
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Muudatusettepanek 301
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Edasikaebusel, mis on esitatud 
piirimenetluse raames tehtud 
tagasisaatmisotsuse vastu, peaks olema 
automaatne peatav toime, juhul kui 
esineb mittetagasisaatmise põhimõtte 
rikkumise oht, kui sestsaadik, kui piiril 
toimunud varjupaigamenetluse käigus 
tehti otsus, millega asjaomase kolmanda 
riigi kodaniku rahvusvahelise kaitse 
taotlus tagasi lükati, on selle isiku olukord 
oluliselt muutunud või kui piiril toimunud 
varjupaigamenetluse käigus tema 
varjupaigataotluse kohta tehtud 
tagasilükkamise otsuse suhtes ei ole 
tõhusalt kohaldatud õiguskaitsevahendit.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 302
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Edasikaebusel, mis on esitatud 
piirimenetluse raames tehtud 
tagasisaatmisotsuse vastu, peaks olema 
automaatne peatav toime, juhul kui 
esineb mittetagasisaatmise põhimõtte 
rikkumise oht, kui sestsaadik, kui piiril 
toimunud varjupaigamenetluse käigus 
tehti otsus, millega asjaomase kolmanda 
riigi kodaniku rahvusvahelise kaitse 
taotlus tagasi lükati, on selle isiku olukord 
oluliselt muutunud või kui piiril toimunud 

välja jäetud
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varjupaigamenetluse käigus tema 
varjupaigataotluse kohta tehtud 
tagasilükkamise otsuse suhtes ei ole 
tõhusalt kohaldatud õiguskaitsevahendit.

Or. nl

Selgitus

Nagu varem viidatud, peavad tagasisaatmisotsus ja otsus lükata tagasi varjupaigataotlus 
moodustama osa ühest haldusotsusest. See muudab selle põhjenduse põhitaotluse üleliigseks. 
Tagasisaatmise lubamatuse põhimõtet on selles tekstis juba piisavalt kinnitatud.

Muudatusettepanek 303
Nadine Morano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Edasikaebusel, mis on esitatud 
piirimenetluse raames tehtud 
tagasisaatmisotsuse vastu, peaks olema 
automaatne peatav toime, juhul kui 
esineb mittetagasisaatmise põhimõtte 
rikkumise oht, kui sestsaadik, kui piiril 
toimunud varjupaigamenetluse käigus 
tehti otsus, millega asjaomase kolmanda 
riigi kodaniku rahvusvahelise kaitse 
taotlus tagasi lükati, on selle isiku olukord 
oluliselt muutunud või kui piiril toimunud 
varjupaigamenetluse käigus tema 
varjupaigataotluse kohta tehtud 
tagasilükkamise otsuse suhtes ei ole 
tõhusalt kohaldatud õiguskaitsevahendit.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 304
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Edasikaebusel, mis on esitatud 
piirimenetluse raames tehtud 
tagasisaatmisotsuse vastu, peaks olema 
automaatne peatav toime, juhul kui 
esineb mittetagasisaatmise põhimõtte 
rikkumise oht, kui sestsaadik, kui piiril 
toimunud varjupaigamenetluse käigus 
tehti otsus, millega asjaomase kolmanda 
riigi kodaniku rahvusvahelise kaitse 
taotlus tagasi lükati, on selle isiku olukord 
oluliselt muutunud või kui piiril toimunud 
varjupaigamenetluse käigus tema 
varjupaigataotluse kohta tehtud 
tagasilükkamise otsuse suhtes ei ole 
tõhusalt kohaldatud õiguskaitsevahendit.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud artikli 22 väljajätmisega.

Muudatusettepanek 305
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Edasikaebusel, mis on esitatud 
piirimenetluse raames tehtud 
tagasisaatmisotsuse vastu, peaks olema 
automaatne peatav toime, juhul kui 
esineb mittetagasisaatmise põhimõtte 
rikkumise oht, kui sestsaadik, kui piiril 
toimunud varjupaigamenetluse käigus 
tehti otsus, millega asjaomase kolmanda 
riigi kodaniku rahvusvahelise kaitse 
taotlus tagasi lükati, on selle isiku olukord 
oluliselt muutunud või kui piiril toimunud 
varjupaigamenetluse käigus tema 
varjupaigataotluse kohta tehtud 
tagasilükkamise otsuse suhtes ei ole 
tõhusalt kohaldatud õiguskaitsevahendit.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 306
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Edasikaebusel, mis on esitatud 
piirimenetluse raames tehtud 
tagasisaatmisotsuse vastu, peaks olema 
automaatne peatav toime, juhul kui 
esineb mittetagasisaatmise põhimõtte 
rikkumise oht, kui sestsaadik, kui piiril 
toimunud varjupaigamenetluse käigus 
tehti otsus, millega asjaomase kolmanda 
riigi kodaniku rahvusvahelise kaitse 
taotlus tagasi lükati, on selle isiku olukord 
oluliselt muutunud või kui piiril toimunud 
varjupaigamenetluse käigus tema 
varjupaigataotluse kohta tehtud 
tagasilükkamise otsuse suhtes ei ole 
tõhusalt kohaldatud õiguskaitsevahendit.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kooskõlas kavandatud artikli 22 väljajätmisega ei ole võimalik piirimenetlust komisjoni 
kavandatud kujul praeguses ümber sõnastatud versioonis nõuetekohaselt sätestada, ilma et 
võetaks seisukoht varjupaigamenetlusi käsitlevas määruses. Lisaks nähakse kavandatud 
piirimenetlusega ette piiratud õigused ning see võib kahjustada direktiiviga ette nähtud 
kaitsemeetmeid.

Muudatusettepanek 307
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(35) Edasikaebusel, mis on esitatud 
piirimenetluse raames tehtud 
tagasisaatmisotsuse vastu, peaks olema 
automaatne peatav toime, juhul kui 
esineb mittetagasisaatmise põhimõtte 
rikkumise oht, kui sestsaadik, kui piiril 
toimunud varjupaigamenetluse käigus 
tehti otsus, millega asjaomase kolmanda 
riigi kodaniku rahvusvahelise kaitse 
taotlus tagasi lükati, on selle isiku olukord 
oluliselt muutunud või kui piiril toimunud 
varjupaigamenetluse käigus tema 
varjupaigataotluse kohta tehtud 
tagasilükkamise otsuse suhtes ei ole 
tõhusalt kohaldatud õiguskaitsevahendit.

(35) Edasikaebusel, mis on esitatud 
piirimenetluse raames tehtud 
tagasisaatmisotsuse vastu, ei peaks olema 
automaatset peatavat toimet.

Or. fr

Muudatusettepanek 308
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Vajalik ja proportsionaalne on 
tagada, et kolmanda riigi kodanikku, kes 
on tema rahvusvahelise kaitse taotluse 
läbivaatamise ajal piiril toimuva 
varjupaigamenetluse käigus juba kinni 
peetud, võib jätkuvalt kinni pidada, et 
valmistada ette tema tagasisaatmist ja/või 
viia läbi tema väljasaatmine, kui tema 
taotlus on tagasi lükatud. Et vältida 
olukorda, et kolmanda riigi kodanik 
vabastatakse automaatselt 
kinnipidamisest ja tal lubatakse siseneda 
liikmesriigi territooriumile hoolimata 
sellest, et talle ei ole antud õigust riigis 
viibida, on vaja näha ette piiratud 
ajavahemik, mille jooksul püütakse piiril 
väljastatud tagasisaatmisotsus täide viia. 
Asjaomast kolmanda riigi kodanikku võib 
piirimenetluse raames kinni pidada kuni 
neli kuud ja nii kaua, kuni tegeldakse 
tema väljasaatmise korraldamisega, mis 

välja jäetud
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peab toimuma nõuetekohase hoolsusega. 
See kinnipidamisaeg ei tohiks piirata 
muude käesoleva direktiiviga ettenähtud 
kinnipidamisperioodide rakendamist. Kui 
esimesena nimetatud ajavahemiku lõpuks 
ei ole õnnestunud tagasisaatmist täide 
viia, võib kolmanda riigi kodanikku kinni 
pidada käesoleva direktiivi mõne muu 
sätte kohaselt ja selles sätestatud aja 
jooksul.

Or. it

Muudatusettepanek 309
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Vajalik ja proportsionaalne on 
tagada, et kolmanda riigi kodanikku, kes 
on tema rahvusvahelise kaitse taotluse 
läbivaatamise ajal piiril toimuva 
varjupaigamenetluse käigus juba kinni 
peetud, võib jätkuvalt kinni pidada, et 
valmistada ette tema tagasisaatmist ja/või 
viia läbi tema väljasaatmine, kui tema 
taotlus on tagasi lükatud. Et vältida 
olukorda, et kolmanda riigi kodanik 
vabastatakse automaatselt 
kinnipidamisest ja tal lubatakse siseneda 
liikmesriigi territooriumile hoolimata 
sellest, et talle ei ole antud õigust riigis 
viibida, on vaja näha ette piiratud 
ajavahemik, mille jooksul püütakse piiril 
väljastatud tagasisaatmisotsus täide viia. 
Asjaomast kolmanda riigi kodanikku võib 
piirimenetluse raames kinni pidada kuni 
neli kuud ja nii kaua, kuni tegeldakse 
tema väljasaatmise korraldamisega, mis 
peab toimuma nõuetekohase hoolsusega. 
See kinnipidamisaeg ei tohiks piirata 
muude käesoleva direktiiviga ettenähtud 
kinnipidamisperioodide rakendamist. Kui 
esimesena nimetatud ajavahemiku lõpuks 

välja jäetud
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ei ole õnnestunud tagasisaatmist täide 
viia, võib kolmanda riigi kodanikku kinni 
pidada käesoleva direktiivi mõne muu 
sätte kohaselt ja selles sätestatud aja 
jooksul.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud artikli 22 väljajätmisega.

Muudatusettepanek 310
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Vajalik ja proportsionaalne on 
tagada, et kolmanda riigi kodanikku, kes 
on tema rahvusvahelise kaitse taotluse 
läbivaatamise ajal piiril toimuva 
varjupaigamenetluse käigus juba kinni 
peetud, võib jätkuvalt kinni pidada, et 
valmistada ette tema tagasisaatmist ja/või 
viia läbi tema väljasaatmine, kui tema 
taotlus on tagasi lükatud. Et vältida 
olukorda, et kolmanda riigi kodanik 
vabastatakse automaatselt 
kinnipidamisest ja tal lubatakse siseneda 
liikmesriigi territooriumile hoolimata 
sellest, et talle ei ole antud õigust riigis 
viibida, on vaja näha ette piiratud 
ajavahemik, mille jooksul püütakse piiril 
väljastatud tagasisaatmisotsus täide viia. 
Asjaomast kolmanda riigi kodanikku võib 
piirimenetluse raames kinni pidada kuni 
neli kuud ja nii kaua, kuni tegeldakse 
tema väljasaatmise korraldamisega, mis 
peab toimuma nõuetekohase hoolsusega. 
See kinnipidamisaeg ei tohiks piirata 
muude käesoleva direktiiviga ettenähtud 
kinnipidamisperioodide rakendamist. Kui 
esimesena nimetatud ajavahemiku lõpuks 
ei ole õnnestunud tagasisaatmist täide 

välja jäetud
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viia, võib kolmanda riigi kodanikku kinni 
pidada käesoleva direktiivi mõne muu 
sätte kohaselt ja selles sätestatud aja 
jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 311
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Vajalik ja proportsionaalne on 
tagada, et kolmanda riigi kodanikku, kes 
on tema rahvusvahelise kaitse taotluse 
läbivaatamise ajal piiril toimuva 
varjupaigamenetluse käigus juba kinni 
peetud, võib jätkuvalt kinni pidada, et 
valmistada ette tema tagasisaatmist ja/või 
viia läbi tema väljasaatmine, kui tema 
taotlus on tagasi lükatud. Et vältida 
olukorda, et kolmanda riigi kodanik 
vabastatakse automaatselt 
kinnipidamisest ja tal lubatakse siseneda 
liikmesriigi territooriumile hoolimata 
sellest, et talle ei ole antud õigust riigis 
viibida, on vaja näha ette piiratud 
ajavahemik, mille jooksul püütakse piiril 
väljastatud tagasisaatmisotsus täide viia. 
Asjaomast kolmanda riigi kodanikku võib 
piirimenetluse raames kinni pidada kuni 
neli kuud ja nii kaua, kuni tegeldakse 
tema väljasaatmise korraldamisega, mis 
peab toimuma nõuetekohase hoolsusega. 
See kinnipidamisaeg ei tohiks piirata 
muude käesoleva direktiiviga ettenähtud 
kinnipidamisperioodide rakendamist. Kui 
esimesena nimetatud ajavahemiku lõpuks 
ei ole õnnestunud tagasisaatmist täide 
viia, võib kolmanda riigi kodanikku kinni 
pidada käesoleva direktiivi mõne muu 
sätte kohaselt ja selles sätestatud aja 

välja jäetud



PE658.738v01-00 122/352 AM\1214327ET.docx

ET

jooksul.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas kavandatud artikli 22 väljajätmisega ei ole võimalik piirimenetlust komisjoni 
kavandatud kujul praeguses ümber sõnastatud versioonis nõuetekohaselt sätestada, ilma et 
võetaks seisukoht varjupaigamenetlusi käsitlevas määruses. Lisaks nähakse kavandatud 
piirimenetlusega ette piiratud õigused ning see võib kahjustada direktiiviga ette nähtud 
kaitsemeetmeid.

Muudatusettepanek 312
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Liikmesriikidel peaks olema kiire 
juurdepääs teiste liikmesriikide 
väljastatud tagasisaatmisotsuseid ja 
sisenemiskeelde käsitlevale teabele. 
Selline juurdepääs peaks neil olema 
vastavalt määrusele (EL) …/…14 [määrus 
Schengeni infosüsteemi kasutamise kohta 
ebaseaduslikult riigis viibivate kolmanda 
riigi kodanike tagasisaatmiseks] ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele (EÜ) nr 1987/200615, 
sealhulgas selleks, et hõlbustada nende 
otsuste vastastikust tunnustamist pädevate 
asutuste poolt vastavalt nõukogu 
direktiivile 2001/40/EÜ16 ja nõukogu 
otsusele 2004/191/EÜ17.

välja jäetud

_________________
14 [Määrus, mis käsitleb Schengeni 
infosüsteemi kasutamist ebaseaduslikult 
riigis viibivate kolmanda riigi kodanike 
tagasisaatmiseks] (ELT L …).
15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) 
nr 1987/2006, mis käsitleb teise 
põlvkonna Schengeni infosüsteemi 
(SIS II) loomist, toimimist ja kasutamist 
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(ELT L 381, 28.12.2006, lk 4).
16 Nõukogu 28. mai 2001. aasta direktiiv 
2001/40/EÜ kolmandate riikide kodanike 
väljasaatmise otsuste vastastikuse 
tunnustamise kohta (EÜT L 149, 
2.6.2001, lk 34).
17 Nõukogu 28. mai 2001. aasta direktiiv 
2001/40/EÜ kolmandate riikide kodanike 
väljasaatmise otsuste vastastikuse 
tunnustamise kohta (EÜT L 149, 
2.6.2001, lk 34); ja Nõukogu 
23. veebruari 2004. aasta otsus 
2004/191/EÜ, millega kehtestatakse 
kolmandate riikide kodanike 
väljasaatmise otsuste vastastikust 
tunnustamist käsitleva direktiivi 
2001/40/EÜ kohaldamisest tuleneva 
rahalise tasakaalustamatuse 
kompenseerimise kriteeriumid ja 
praktiline kord (ELT L 60, 27.2.2004, 
lk 55).

Or. en

Muudatusettepanek 313
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37a) Tagasisaatmisotsuste vastastikune 
tunnustamine võib aidata tagada 
tagasisaatmiste tulemuslikumat 
rakendamist. Liikmesriigid peaksid selleks 
kasutama kõiki kättesaadavaid 
koostöövahendeid ja teabevahetust. 
Komisjon peaks hindama tagasisaatmist 
käsitlevaid liidu õigusakte, et saavutada 
tagasisaatmisotsuste ühtsem ja 
järjekindlam rakendamine ning 
vähendada liikmesriikide asutuste 
halduskoormust, eelkõige 
tagasisaatmisotsuste vastastikuse 
tunnustamise kaudu, ning peaks kaaluma 



PE658.738v01-00 124/352 AM\1214327ET.docx

ET

vastava seadusandliku ettepaneku 
esitamist. 

Or. fr

Muudatusettepanek 314
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Tagasisaatmise haldamise 
süsteemide loomine liikmesriikides aitab 
tagasisaatmisprotsessi tõhustada. Iga 
riiklik süsteem peaks andma õigeaegset 
ning seire ja igal üksikjuhtumil 
järelmeetmete võtmise jaoks asjakohast 
teavet kolmandate riikide kodanike isiku 
ja õigusliku olukorra kohta. Et teha 
tõhusalt koostööd ja et oluliselt 
vähendada halduskoormust, peaksid 
niisugused riiklikud 
tagasisaatmissüsteemid olema seotud 
Schengeni infosüsteemiga, et hõlbustada 
ja kiirendada tagasisaatmisega seotud 
teabe sisestamist, aga ka kesksüsteemiga, 
mille Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Amet määruse (EL).../... [Euroopa piiri- ja 
rannikuvalve määrus] kohaselt loob.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 315
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Tagasisaatmise haldamise 
süsteemide loomine liikmesriikides aitab 

(38) Tagasisaatmise haldamise 
süsteemide loomine liikmesriikides aitab 
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tagasisaatmisprotsessi tõhustada. Iga riiklik 
süsteem peaks andma õigeaegset ning seire 
ja igal üksikjuhtumil järelmeetmete 
võtmise jaoks asjakohast teavet 
kolmandate riikide kodanike isiku ja 
õigusliku olukorra kohta. Et teha tõhusalt 
koostööd ja et oluliselt vähendada 
halduskoormust, peaksid niisugused 
riiklikud tagasisaatmissüsteemid olema 
seotud Schengeni infosüsteemiga, et 
hõlbustada ja kiirendada tagasisaatmisega 
seotud teabe sisestamist, aga ka 
kesksüsteemiga, mille Euroopa Piiri- ja 
Rannikuvalve Amet määruse (EL).../... 
[Euroopa piiri- ja rannikuvalve määrus] 
kohaselt loob.

tagasisaatmisprotsessi tõhustada. Iga riiklik 
süsteem peaks andma õigeaegset ning seire 
ja igal üksikjuhtumil järelmeetmete 
võtmise jaoks asjakohast teavet 
kolmandate riikide kodanike isiku ja 
õigusliku olukorra kohta. Et teha tõhusalt 
koostööd ja et oluliselt vähendada 
halduskoormust, peaksid niisugused 
riiklikud tagasisaatmissüsteemid olema 
seotud Schengeni infosüsteemiga, 
Eurodac-süsteemiga ning kõigi 
andmebaasidega, mida kasutatakse 
kolmandate riikide kodanike 
tuvastamiseks, et hõlbustada ja kiirendada 
tagasisaatmisega seotud teabe sisestamist, 
aga ka kesksüsteemiga, mille Euroopa 
Piiri- ja Rannikuvalve Amet määruse 
(EL).../... [Euroopa piiri- ja rannikuvalve 
määrus] kohaselt loob.

Or. fr

Muudatusettepanek 316
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Tagasisaatmise haldamise 
süsteemide loomine liikmesriikides aitab 
tagasisaatmisprotsessi tõhustada. Iga riiklik 
süsteem peaks andma õigeaegset ning seire 
ja igal üksikjuhtumil järelmeetmete 
võtmise jaoks asjakohast teavet 
kolmandate riikide kodanike isiku ja 
õigusliku olukorra kohta. Et teha tõhusalt 
koostööd ja et oluliselt vähendada 
halduskoormust, peaksid niisugused 
riiklikud tagasisaatmissüsteemid olema 
seotud Schengeni infosüsteemiga, et 
hõlbustada ja kiirendada tagasisaatmisega 
seotud teabe sisestamist, aga ka 
kesksüsteemiga, mille Euroopa Piiri- ja 
Rannikuvalve Amet määruse (EL).../... 
[Euroopa piiri- ja rannikuvalve määrus] 

(38) Tagasisaatmise haldamise 
süsteemide loomine liikmesriikides aitab 
tagasisaatmisprotsessi tõhustada. Iga riiklik 
süsteem peaks andma õigeaegset ning seire 
ja igal üksikjuhtumil järelmeetmete 
võtmise jaoks asjakohast teavet 
kolmandate riikide kodanike isiku ja 
õigusliku olukorra kohta. Et teha tõhusalt 
koostööd ja et oluliselt vähendada 
halduskoormust, peaksid niisugused 
riiklikud tagasisaatmissüsteemid olema 
seotud Schengeni infosüsteemiga, et 
hõlbustada ja kiirendada tagasisaatmisega 
seotud teabe sisestamist, kesksüsteemiga, 
mille Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet 
määruse (EL).../... [Euroopa piiri- ja 
rannikuvalve määrus] kohaselt loob, aga 
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kohaselt loob. ka teiste asjaomaste 
keskinfosüsteemidega.

Or. en

Muudatusettepanek 317
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Tagasisaatmise haldamise 
süsteemide loomine liikmesriikides aitab 
tagasisaatmisprotsessi tõhustada. Iga riiklik 
süsteem peaks andma õigeaegset ning seire 
ja igal üksikjuhtumil järelmeetmete 
võtmise jaoks asjakohast teavet 
kolmandate riikide kodanike isiku ja 
õigusliku olukorra kohta. Et teha tõhusalt 
koostööd ja et oluliselt vähendada 
halduskoormust, peaksid niisugused 
riiklikud tagasisaatmissüsteemid olema 
seotud Schengeni infosüsteemiga, et 
hõlbustada ja kiirendada tagasisaatmisega 
seotud teabe sisestamist, aga ka 
kesksüsteemiga, mille Euroopa Piiri- ja 
Rannikuvalve Amet määruse (EL).../... 
[Euroopa piiri- ja rannikuvalve määrus] 
kohaselt loob.

(38) Tagasisaatmise haldamise 
süsteemide loomine liikmesriikides aitab 
tagasisaatmisprotsessi tõhustada. Iga riiklik 
süsteem peaks andma õigeaegset ning seire 
ja igal üksikjuhtumil järelmeetmete 
võtmise jaoks asjakohast ja põhjalikku 
teavet kolmandate riikide kodanike isiku ja 
õigusliku olukorra kohta. Et teha tõhusalt 
koostööd ja et oluliselt vähendada 
halduskoormust, peaksid niisugused 
riiklikud tagasisaatmissüsteemid olema 
seotud Schengeni infosüsteemiga, et 
hõlbustada ja kiirendada tagasisaatmisega 
seotud teabe sisestamist, aga ka 
kesksüsteemiga, mille Euroopa Piiri- ja 
Rannikuvalve Amet määruse (EL).../... 
[Euroopa piiri- ja rannikuvalve määrus] 
kohaselt loob.

Or. fr

Muudatusettepanek 318
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38a) Kui parimate huvide hindamise 
põhjal tehakse kindlaks, et 
tagasipöördumine oleks lapse huvides, 
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peaksid liikmesriigid tagama, et 
kolmandasse riiki naasvate lahus elavate 
või saatjata laste jaoks on kehtestatud 
konkreetsed kaitsemeetmed. Perekonna 
tuvastamise korral peaksid liikmesriigid 
tagama, et lastekaitsetöötajad peaksid 
asjakohase juhtumikorralduse abil 
tagama, kas perekonna taasühinemine on 
lapse huvides, kas perekond soovib ja 
suudab last vastu võtta ning pakkuda 
asjakohast kohest hooldust, ja võtaksid 
arvesse nii lapse kui ka pere vaateid 
taasühinemisele. Perekonna hindamist 
peaksid tegema ainult kvalifitseeritud 
osalejad ning parimate huvide hinnangu 
järgimine, et tagada kontakti taastamine, 
ei oleks vastuolus lapse huvidega. Kui 
hindamine ebaõnnestub või kui leitakse, 
et perekonna taasühinemine ei ole lapse 
huvides, ei tohiks tagasisaatmist toimuda.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on lahutamatult seotud põhjenduste 28 ja 40 kohta tehtud 
muudatusettepanekutega. Muudatusettepanek on lahutamatult seotud artiklite 12 ja 20 kohta 
tehtud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 319
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38a) Liidu andmekaitsealased 
õigusaktid on kohaldatavad mis tahes 
andmetöötluse suhtes liikmesriikide 
tagasisaatmise haldamise süsteemides, 
sealhulgas nende andmete edastamise 
suhtes kesksüsteemile, mida käitab 
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet. 
Tagasisaatmise haldamise süsteemid 
peaksid järgima järgmisi põhimõtteid: 
seaduslikkus, ausus ja läbipaistvus; 
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eesmärgikohasus; võimalikult väheste 
andmete kogumine; täpsus; säilitamise 
piiramine; terviklikkus ja 
konfidentsiaalsus; ning andmete 
vastutava töötleja aruandekohustus. 
Riiklikud tagasisaatmise haldamise 
süsteemid ei tohiks sisaldada teavet, mis 
on saadud direktiivi 2013/32/EL 
(varjupaigamenetluse direktiiv) artikli 15 
alusel läbi viidud isikliku vestluse käigus.

Or. en

Selgitus

Tagasisaatmise haldamise süsteemid peaksid järgima kehtivaid Euroopa eeskirju, mis 
käsitlevad andmekaitset. See muudatusettepanek on seotud artikliga 14.

Muudatusettepanek 320
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Käesoleva direktiivi rakendamisega 
peaks kaasnema tagasisaatmisprotsessi 
kõigil tasanditel osalevate institutsioonide 
koostöö ning parimate tavade vahetamine 
ja edendamine, sealhulgas võttes arvesse 
tagasisaatmise käsiraamatut ja 
ajakohastades seda korrapäraselt, et selles 
kajastuks õigusnormide ja poliitika areng, 
ning see peaks pakkuma Euroopa 
lisaväärtust.

(39) Käesoleva direktiivi rakendamisega 
peaks kaasnema tagasisaatmisprotsessi 
kõigil tasanditel suveräänsete 
liikmesriikide ja osalevate institutsioonide 
koostöö ning parimate tavade vahetamine 
ja edendamine, sealhulgas võttes arvesse 
tagasisaatmise käsiraamatut ja 
ajakohastades seda korrapäraselt, et selles 
kajastuks õigusnormide ja poliitika areng.

Or. nl

Muudatusettepanek 321
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Liit annab rahalist ja 
operatiivtoetust, et saavutada käesoleva 
direktiivi tulemuslik rakendamine. 
Liikmesriigid peaksid võimalikult hästi ära 
kasutama liidu rahastamisvahendeid, 
programme ja projekte, mis on olemas 
tagasisaatmise valdkonnas, eelkõige 
määruse (EL) …/… [Varjupaiga- ja 
Rändefondi asutamismäärus] alusel, aga ka 
operatiivabi, mida Euroopa Piiri- ja 
Rannikuvalve Amet annab vastavalt 
määrusele (EL) …/… [Euroopa piiri- ja 
rannikuvalve määrus]. Sellist toetust 
tuleks kasutada eelkõige selleks, et luua 
tagasisaatmise haldamise süsteemid ja 
programmid logistilise, finants- ja muu 
materiaalse või mitterahalise abi 
andmiseks, et toetada ebaseaduslikult 
riigis viibivate kolmandate riikide 
kodanike tagasipöördumist ja vajaduse 
korral taasintegreerimist.

(40) Liit annab rahalist ja 
operatiivtoetust, et saavutada käesoleva 
direktiivi tulemuslik ja põhiõigustega 
kooskõlas olev rakendamine. Liikmesriigid 
peaksid võimalikult hästi ära kasutama 
liidu rahastamisvahendeid, programme ja 
projekte, mis on olemas tagasisaatmise 
valdkonnas, eelkõige määruse (EL) …/… 
[Varjupaiga- ja Rändefondi 
asutamismäärus] alusel. Sellist toetust 
tuleks kasutada eelkõige selleks, et luua 
sobivad juhtumite haldamise programmid, 
kaitse haavatavas olukorras olevate 
inimeste jaoks, sh meetmed laste, rasedate 
naiste ja inimkaubitsejate ohvrite 
tõhusaks kaitseks, teabeedastus, õigusabi 
ja tõlketeenused, kinnipidamise tõhusate 
kaasamispõhiste, mittejärelvalveliste 
alternatiivide arendamine ja 
rakendamine, iseseisva sunniviisilise 
tagasisaatmise seiresüsteemid ja 
programmid logistilise, finants- ja muu 
materiaalse või mitterahalise abi 
andmiseks, et toetada seadusliku aluseta 
riigis viibivate kolmandate riikide 
kodanike tagasipöördumist ja 
taasintegreerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 322
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Liit annab rahalist ja 
operatiivtoetust, et saavutada käesoleva 
direktiivi tulemuslik rakendamine. 
Liikmesriigid peaksid võimalikult hästi ära 
kasutama liidu rahastamisvahendeid, 
programme ja projekte, mis on olemas 

(40) Liit annab rahalist ja 
operatiivtoetust, et saavutada käesoleva 
direktiivi tulemuslik rakendamine. 
Liikmesriigid peaksid võimalikult hästi ära 
kasutama liidu rahastamisvahendeid, 
programme ja projekte, mis on olemas 
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tagasisaatmise valdkonnas, eelkõige 
määruse (EL) …/… [Varjupaiga- ja 
Rändefondi asutamismäärus] alusel, aga ka 
operatiivabi, mida Euroopa Piiri- ja 
Rannikuvalve Amet annab vastavalt 
määrusele (EL) …/… [Euroopa piiri- ja 
rannikuvalve määrus]. Sellist toetust tuleks 
kasutada eelkõige selleks, et luua 
tagasisaatmise haldamise süsteemid ja 
programmid logistilise, finants- ja muu 
materiaalse või mitterahalise abi 
andmiseks, et toetada ebaseaduslikult 
riigis viibivate kolmandate riikide 
kodanike tagasipöördumist ja vajaduse 
korral taasintegreerimist.

tagasisaatmise valdkonnas, eelkõige 
määruse (EL) …/… [Varjupaiga- ja 
Rändefondi asutamismäärus] alusel, aga ka 
operatiivabi, mida Euroopa Piiri- ja 
Rannikuvalve Amet annab vastavalt 
määrusele (EL) …/… [Euroopa piiri- ja 
rannikuvalve määrus]. Sellist toetust tuleks 
kasutada eelkõige selleks, et luua 
tagasisaatmise haldamise süsteemid ja 
programmid logistilise, finants- ja muu 
materiaalse või mitterahalise abi 
andmiseks, et toetada seadusliku aluseta 
riigis viibivate kolmandate riikide 
kodanike tagasipöördumist ja 
taasintegreerimist ning 
tagasipöördumisjärgset seiret.

Or. en

Muudatusettepanek 323
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Liit annab rahalist ja 
operatiivtoetust, et saavutada käesoleva 
direktiivi tulemuslik rakendamine. 
Liikmesriigid peaksid võimalikult hästi ära 
kasutama liidu rahastamisvahendeid, 
programme ja projekte, mis on olemas 
tagasisaatmise valdkonnas, eelkõige 
määruse (EL) …/… [Varjupaiga- ja 
Rändefondi asutamismäärus] alusel, aga ka 
operatiivabi, mida Euroopa Piiri- ja 
Rannikuvalve Amet annab vastavalt 
määrusele (EL) …/… [Euroopa piiri- ja 
rannikuvalve määrus]. Sellist toetust tuleks 
kasutada eelkõige selleks, et luua 
tagasisaatmise haldamise süsteemid ja 
programmid logistilise, finants- ja muu 
materiaalse või mitterahalise abi 
andmiseks, et toetada ebaseaduslikult riigis 
viibivate kolmandate riikide kodanike 
tagasipöördumist ja vajaduse korral 

(40) Liit annab rahalist ja 
operatiivtoetust, et saavutada käesoleva 
direktiivi tulemuslik rakendamine. 
Liikmesriigid peaksid võimalikult hästi ära 
kasutama liidu rahastamisvahendeid, 
programme ja projekte, mis on olemas 
tagasisaatmise valdkonnas, eelkõige 
määruse (EL) …/… [Varjupaiga- ja 
Rändefondi asutamismäärus] alusel, aga ka 
operatiivabi, mida Euroopa Piiri- ja 
Rannikuvalve Amet annab vastavalt 
määrusele (EL) …/… [Euroopa piiri- ja 
rannikuvalve määrus]. Sellist toetust tuleks 
kasutada eelkõige selleks, et luua 
tagasisaatmise haldamise süsteemid ja 
programmid logistilise, finants- ja muu 
materiaalse või mitterahalise abi 
andmiseks, et toetada ebaseaduslikult riigis 
viibivate kolmandate riikide kodanike 
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taasintegreerimist. püsivat tagasipöördumist.

Or. fr

Muudatusettepanek 324
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Liit annab rahalist ja 
operatiivtoetust, et saavutada käesoleva 
direktiivi tulemuslik rakendamine. 
Liikmesriigid peaksid võimalikult hästi ära 
kasutama liidu rahastamisvahendeid, 
programme ja projekte, mis on olemas 
tagasisaatmise valdkonnas, eelkõige 
määruse (EL) …/… [Varjupaiga- ja 
Rändefondi asutamismäärus] alusel, aga ka 
operatiivabi, mida Euroopa Piiri- ja 
Rannikuvalve Amet annab vastavalt 
määrusele (EL) …/… [Euroopa piiri- ja 
rannikuvalve määrus]. Sellist toetust tuleks 
kasutada eelkõige selleks, et luua 
tagasisaatmise haldamise süsteemid ja 
programmid logistilise, finants- ja muu 
materiaalse või mitterahalise abi 
andmiseks, et toetada ebaseaduslikult 
riigis viibivate kolmandate riikide 
kodanike tagasipöördumist ja vajaduse 
korral taasintegreerimist.

(40) Liit annab rahalist ja 
operatiivtoetust, et saavutada käesoleva 
direktiivi tulemuslik rakendamine. 
Liikmesriigid peaksid võimalikult hästi ära 
kasutama liidu rahastamisvahendeid, 
programme ja projekte, mis on olemas 
tagasisaatmise valdkonnas, eelkõige 
määruse (EL) …/… [Varjupaiga- ja 
Rändefondi asutamismäärus] alusel, aga ka 
operatiivabi, mida Euroopa Piiri- ja 
Rannikuvalve Amet annab vastavalt 
määrusele (EL) …/… [Euroopa piiri- ja 
rannikuvalve määrus]. Sellist toetust tuleks 
kasutada eelkõige selleks, et luua 
tagasisaatmise haldamise süsteemid ja 
programmid logistilise, finants- ja muu 
materiaalse või mitterahalise abi 
andmiseks, et toetada seadusliku aluseta 
riigis viibivate kolmandate riikide 
kodanike tagasipöördumist ja 
taasintegreerimist.

Or. en

Selgitus

Terminit „ebaseaduslik“ ei peeta rändekontekstis asjakohaseks. See asendatakse terves 
tekstis väljendiga „seadusliku aluseta“. Rahvusvahelised ühendused, nagu ÜRO 
Peaassamblee ja Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon, on kõik soovitanud kasutada 
termineid „seadusliku aluseta“ või „dokumentideta“.

Muudatusettepanek 325
Anne-Sophie Pelletier
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 
nimelt tagasisaatmise, väljasaatmise, 
sunnimeetmete võtmise, kinnipidamise ja 
sisenemiskeeluga seotud ühiste eeskirjade 
kehtestamine, ei suuda liikmesriigid 
piisavalt saavutada ning selle ulatuse ja 
mõju tõttu on seda parem saavutada liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(41) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 
nimelt tagasipöördumist ja väljasaatmist 
puudutavatel õigustel põhinevate 
eeskirjade kehtestamist, ei suuda kõik 
liikmesriigid piisavalt saavutada ning 
seetõttu on seda oma ulatuse ja mõju tõttu 
võimalik paremini saavutada liidu tasandil, 
võib liit vastu võtta kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
direktiiv nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust ja 
proportsionaalsest kaugemale.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on lahutamatult seotud põhjenduse 4 kohta esitatud 
muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 326
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Liikmesriigid peaksid rakendama 
käesolevat direktiivi diskrimineerimata 
soo, rassi, nahavärvi, etnilise või 
sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, 
keele, usutunnistuse või veendumuste, 
poliitiliste või muude arvamuste, 
rahvusvähemusse kuulumise, varalise 
seisundi, sünnipära, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse põhjal.

välja jäetud
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Or. nl

Selgitus

Varjupaigataotluse hindamisel peab asjakohane liikmesriik eriti arvesse võtma kõiki 
konkreetse isikuga seotud tegureid, mille alusel võidakse teda päritoluriigis taga kiusata. 
Seetõttu ei saa paluda liikmesriikidel konkreetse isiku asjaolusid mitte arvesse võtta. 
Diskrimineerimise keelamine tuleneb rahvusvahelistest inimõiguste konventsioonidest ning 
seda ei pea siin kordama.

Muudatusettepanek 327
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Vastavalt 1989. aasta ÜRO lapse 
õiguste konventsioonile peaksid 
liikmesriigid käesoleva direktiivi 
rakendamisel esmatähtsaks pidama lapse 
parimaid huvisid. Vastavalt Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsioonile peaksid liikmesriigid 
käesoleva direktiivi rakendamisel 
esmatähtsaks pidama austust perekonnaelu 
vastu.

(43) Vastavalt 1989. aasta ÜRO lapse 
õiguste konventsioonile peaksid 
liikmesriigid käesoleva direktiivi 
rakendamisel esmatähtsaks pidama lapse 
parimaid huvisid. Vastavalt Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsioonile peaksid liikmesriigid 
käesoleva direktiivi rakendamisel 
esmatähtsaks pidama austust perekonnaelu 
vastu. Neid õigusi ei tohiks väärkasutada, 
et varjupaigasüsteemist mööda pääseda 
või seda nõrgestada.

Or. nl

Selgitus

Praegu kasutavad pered alaealisi ära, et perede koos hoidmise õiguse alusel pere nimel teine 
varjupaigataotlus läbi suruda. See süsteem asetab alaealised kõigisse teekonnal 
varitsevatesse ohtudesse. Varjupaigaõiguse range rakendamine on seega ka laste parimates 
huvides, keda nende vanemate poolt enam ohtu ei panda. See muudatusettepanek on seotud 
põhjendusega 3 vajaduse kohta saavutada tõhus tagasisaatmine ning põhjendusega 4 
liikmesriikide suveräänsuse kohta.

Muudatusettepanek 328
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
piira kohustusi, mis tulenevad 28. juuli 
1951. aasta Genfi pagulasseisundi 
konventsioonist, mida on muudetud 
31. jaanuari 1967. aasta New Yorgi 
protokolliga.

(44) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
piira kohustusi, mis tulenevad 28. juuli 
1951. aasta Genfi pagulasseisundi 
konventsioonist, mida on muudetud 31. 
jaanuari 1967. aasta New Yorgi 
protokolliga, ning 1954. aasta Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni 
kodakondsuseta isiku staatust käsitlevast 
konventsioonist ja ÜRO 1989. aasta lapse 
õiguste konventsioonist ning piinamise ja 
muu julma, ebainimliku või alandava 
kohtlemise või karistamise vastasest 
konventsioonist.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 4 kohta 
esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 329
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
piira kohustusi, mis tulenevad 28. juuli 
1951. aasta Genfi pagulasseisundi 
konventsioonist, mida on muudetud 
31. jaanuari 1967. aasta New Yorgi 
protokolliga.

(44) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
piira kohustusi, mis tulenevad 28. juuli 
1951. aasta Genfi pagulasseisundi 
konventsioonist.

Or. fr

Selgitus

31. jaanuari 1967. aasta New Yorgi protokolliga, eeskätt selle artikli 1 lõikega 2 laiendatakse 
pagulasseisundi määratlust täiesti ebaproportsionaalsele arvule inimestele. Nimetatud sättest 
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tuleb loobuda Euroopa Liidu varjupaiga- ja tagasisaatmispoliitika ümberkujundamise nimel, 
et kohandada seda praeguste ja tulevaste probleemidega.

Muudatusettepanek 330
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid.

(45) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas ja Euroopa 
inimõiguste konventsioonis tunnustatud 
põhimõtteid.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 4 kohta 
esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 331
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Selliste kolmandate riikide 
kodanike suhtes, kes ei vasta või enam ei 
vasta liikmesriikidesse sisenemise või seal 
viibimise või elamise tingimustele, 
käesoleva direktiivi kohaselt tulemusliku 
tagasisaatmise rakendamine on oluline 
osa ulatuslikest jõupingutustest 
ebaseadusliku rände vastu võitlemisel ja 
ühtlasi oluline põhjus, miks see teema 
pakub suurt avalikku huvi.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 332
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Selliste kolmandate riikide 
kodanike suhtes, kes ei vasta või enam ei 
vasta liikmesriikidesse sisenemise või seal 
viibimise või elamise tingimustele, 
käesoleva direktiivi kohaselt tulemusliku 
tagasisaatmise rakendamine on oluline osa 
ulatuslikest jõupingutustest ebaseadusliku 
rände vastu võitlemisel ja ühtlasi oluline 
põhjus, miks see teema pakub suurt 
avalikku huvi.

(46) Selliste kolmandate riikide 
kodanike suhtes, kes ei vasta või enam ei 
vasta liikmesriikidesse sisenemise või seal 
viibimise või elamise tingimustele, 
käesoleva direktiivi kohaselt tulemusliku 
tagasisaatmise rakendamine on oluline osa 
ulatuslikest jõupingutustest ebaseadusliku 
rände vastu võitlemisel ja moodustab 
olulise osa terviklikust lähenemisviisist 
rändele, mis ühendab liidu välispiiride 
tõhusama kontrolli ning tugevdatud 
välistegevuse ja sisemõõtme.

Or. it

Muudatusettepanek 333
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Selliste kolmandate riikide 
kodanike suhtes, kes ei vasta või enam ei 
vasta liikmesriikidesse sisenemise või seal 
viibimise või elamise tingimustele, 
käesoleva direktiivi kohaselt tulemusliku 
tagasisaatmise rakendamine on oluline osa 
ulatuslikest jõupingutustest ebaseadusliku 
rände vastu võitlemisel ja ühtlasi oluline 
põhjus, miks see teema pakub suurt 
avalikku huvi.

(46) Selliste kolmandate riikide 
kodanike suhtes, kes ei vasta või enam ei 
vasta liikmesriikidesse sisenemise või seal 
viibimise või elamise tingimustele, 
käesoleva direktiivi kohaselt tulemusliku ja 
väärika tagasisaatmise rakendamine on 
üks Euroopa rändepoliitika osa.

Or. en

Muudatusettepanek 334
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Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Selliste kolmandate riikide 
kodanike suhtes, kes ei vasta või enam ei 
vasta liikmesriikidesse sisenemise või seal 
viibimise või elamise tingimustele, 
käesoleva direktiivi kohaselt tulemusliku 
tagasisaatmise rakendamine on oluline osa 
ulatuslikest jõupingutustest ebaseadusliku 
rände vastu võitlemisel ja ühtlasi oluline 
põhjus, miks see teema pakub suurt 
avalikku huvi.

(46) Selliste kolmandate riikide 
kodanike suhtes, kes ei vasta või enam ei 
vasta liikmesriikidesse sisenemise või seal 
viibimise või elamise tingimustele, 
käesoleva direktiivi kohaselt tulemusliku 
tagasisaatmise rakendamine on oluline osa 
ulatuslikest jõupingutustest ebaseadusliku 
rände vastu võitlemisel, keskendudes 
heidutuspõhimõttele, ja ühtlasi oluline 
põhjus, miks see teema pakub suurt 
avalikku huvi.

Or. fr

Muudatusettepanek 335
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Selliste kolmandate riikide 
kodanike suhtes, kes ei vasta või enam ei 
vasta liikmesriikidesse sisenemise või seal 
viibimise või elamise tingimustele, 
käesoleva direktiivi kohaselt tulemusliku 
tagasisaatmise rakendamine on oluline osa 
ulatuslikest jõupingutustest ebaseadusliku 
rände vastu võitlemisel ja ühtlasi oluline 
põhjus, miks see teema pakub suurt 
avalikku huvi.

(46) Selliste kolmandate riikide 
kodanike suhtes, kes ei vasta või enam ei 
vasta liikmesriikidesse sisenemise või seal 
viibimise või elamise tingimustele, 
käesoleva direktiivi kohaselt tulemusliku 
tagasisaatmise rakendamine on oluline osa 
liidu rändepoliitikast ja võitlusest 
ebaseadusliku sisserände vastu. See on 
oluline põhjus, miks see teema pakub suurt 
avalikku huvi.

Or. fr

Muudatusettepanek 336
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Liikmesriikide 
tagasisaatmisasutustel on vaja töödelda 
isikuandmeid, et tagada 
tagasisaatmismenetluste nõuetekohane 
rakendamine ja tagasisaatmisotsuste 
edukas täitmine. Vastuvõtvate kolmandate 
riikide suhtes ei kohaldata sageli komisjoni 
poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2016/67918 artikli 45 või 
direktiivi (EL) 2016/ 680 artikli 3619 
kohaselt vastu võetud kaitse piisavuse 
otsuseid ja sageli ei ole need riigid 
sõlminud või ei kavatse sõlmida liiduga 
tagasivõtukokkulepet ega näe muul viisil 
ette asjakohaseid kaitsemeetmeid määruse 
(EL) 2016/679 artikli 46 tähenduses või 
direktiivi (EL) 2016/680 artiklit 37 üle 
võtvate siseriiklike õigusnormide 
tähenduses. Hoolimata liidu ulatuslikest 
püüetest teha ebaseaduslikult liidus 
viibivate ja tagasisaatmisele kuuluvate 
kolmanda riigi kodanike peamiste 
päritoluriikidega koostööd, ei ole alati 
võimalik tagada, et sellised kolmandad 
riigid täidavad süstemaatiliselt oma 
rahvusvahelisest õigusest tulenevat 
kohustust võtta oma kodanikke tagasi. 
Liidu või liikmesriikide poolt sõlmitud või 
läbiräägitavate tagasivõtukokkulepetega, 
milles nähakse ette asjakohased 
kaitsemeetmed andmete edastamiseks 
kolmandatele riikidele määruse (EL) 
2016/679 artikli 46 alusel või siseriiklike 
õigusnormide alusel, millega võetakse üle 
direktiivi (EL) 2016/680 artikkel 36, on 
hõlmatud üksnes piiratud arv selliseid 
kolmandaid riike. Olukorras, kus selliseid 
kokkuleppeid ei ole, peaksid liikmesriikide 
pädevad asutused edastama liidu 
tagasisaatmisoperatsioonide läbiviimise 
otstarbel isikuandmeid tingimuste 
kohaselt, mis on sätestatud määruse (EL) 
2016/679 artikli 49 lõike 1 punktis d või 

(47) Liikmesriikide 
tagasisaatmisasutustel on vaja töödelda 
isikuandmeid, et tagada 
tagasisaatmismenetluste nõuetekohane 
rakendamine ja tagasisaatmisotsuste 
edukas täitmine. Vastuvõtvate kolmandate 
riikide suhtes ei kohaldata sageli komisjoni 
poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2016/679 artikli 4518 
kohaselt vastu võetud kaitse piisavuse 
otsuseid ja sageli ei ole need riigid 
sõlminud liiduga tagasivõtukokkulepet ega 
näe muul viisil ette asjakohaseid 
kaitsemeetmeid määruse (EL) 2016/679 
artikli 46 tähenduses. Liidu või 
liikmesriikide poolt sõlmitud või 
läbiräägitavate tagasivõtukokkulepetega, 
milles nähakse ette asjakohased 
kaitsemeetmed andmete edastamiseks 
kolmandatele riikidele määruse (EL) 
2016/679 artikli 46 alusel, on hõlmatud 
üksnes piiratud arv selliseid kolmandaid 
riike. Olukorras, kus selliseid kokkuleppeid 
ei ole, ei tohiks isikuandmeid kolmandate 
riikide ametiasutustele edastada.
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siseriiklikes õigusnormides, millega 
võetakse üle direktiivi (EL) 2016/680 
artikkel 38.
_________________ _________________
18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus 
(EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning 
direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus 
(EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning 
direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 
2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute 
kaitset seoses pädevates asutustes 
isikuandmete töötlemisega süütegude 
tõkestamise, uurimise, avastamise ja 
nende eest vastutusele võtmise või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramise 
eesmärgil ning selliste andmete vaba 
liikumist ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu raamotsus 
2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 
89).

Or. en

Selgitus

Koostöö kolmandate riikidega peaks põhinema ainult ametlikel lepingutel, et tagada 
parlamentaarne kontroll. See muudatusettepanek on seotud artikliga 3.

Muudatusettepanek 337
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Liikmesriikide 
tagasisaatmisasutustel on vaja töödelda 
isikuandmeid, et tagada 
tagasisaatmismenetluste nõuetekohane 
rakendamine ja tagasisaatmisotsuste 

(47) Liikmesriikide 
tagasisaatmisasutustel on vaja töödelda 
isikuandmeid, et tagada 
tagasisaatmismenetluste nõuetekohane 
rakendamine ja tagasisaatmisotsuste 
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edukas täitmine. Vastuvõtvate kolmandate 
riikide suhtes ei kohaldata sageli komisjoni 
poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2016/67918 artikli 45 või 
direktiivi (EL) 2016/ 68019 artikli 36 
kohaselt vastu võetud kaitse piisavuse 
otsuseid ja sageli ei ole need riigid 
sõlminud või ei kavatse sõlmida liiduga 
tagasivõtukokkulepet ega näe muul viisil 
ette asjakohaseid kaitsemeetmeid määruse 
(EL) 2016/679 artikli 46 tähenduses või 
direktiivi (EL) 2016/680 artiklit 37 üle 
võtvate siseriiklike õigusnormide 
tähenduses. Hoolimata liidu ulatuslikest 
püüetest teha ebaseaduslikult liidus 
viibivate ja tagasisaatmisele kuuluvate 
kolmanda riigi kodanike peamiste 
päritoluriikidega koostööd, ei ole alati 
võimalik tagada, et sellised kolmandad 
riigid täidavad süstemaatiliselt oma 
rahvusvahelisest õigusest tulenevat 
kohustust võtta oma kodanikke tagasi. 
Liidu või liikmesriikide poolt sõlmitud või 
läbiräägitavate tagasivõtukokkulepetega, 
milles nähakse ette asjakohased 
kaitsemeetmed andmete edastamiseks 
kolmandatele riikidele määruse (EL) 
2016/679 artikli 46 alusel või siseriiklike 
õigusnormide alusel, millega võetakse üle 
direktiivi (EL) 2016/680 artikkel 36, on 
hõlmatud üksnes piiratud arv selliseid 
kolmandaid riike. Olukorras, kus selliseid 
kokkuleppeid ei ole, peaksid liikmesriikide 
pädevad asutused edastama liidu 
tagasisaatmisoperatsioonide läbiviimise 
otstarbel isikuandmeid tingimuste 
kohaselt, mis on sätestatud määruse (EL) 
2016/679 artikli 49 lõike 1 punktis d või 
siseriiklikes õigusnormides, millega 
võetakse üle direktiivi (EL) 2016/680 
artikkel 38.

edukas täitmine. Vastuvõtvate kolmandate 
riikide suhtes ei kohaldata sageli komisjoni 
poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2016/67918 artikli 45 või 
direktiivi (EL) 2016/ 68019 artikli 36 
kohaselt vastu võetud kaitse piisavuse 
otsuseid ja sageli ei ole need riigid 
sõlminud või ei kavatse sõlmida liiduga 
tagasivõtukokkulepet ega näe muul viisil 
ette asjakohaseid kaitsemeetmeid määruse 
(EL) 2016/679 artikli 46 tähenduses või 
direktiivi (EL) 2016/680 artiklit 37 üle 
võtvate siseriiklike õigusnormide 
tähenduses. Liit peaks seega tegema 
koostööd liidus viibivate ja 
tagasisaatmisele kuuluvate seadusliku 
aluseta viibivate kolmanda riigi kodanike 
peamiste päritoluriikidega, et sellised 
kolmandad riigid täidavad süstemaatiliselt 
oma rahvusvahelisest õigusest tulenevat 
kohustust võtta oma kodanikke tagasi. 
Seetõttu peaks liit sõlmima 
tagasivõtulepingud ja pidama nende üle 
läbirääkimisi, nähes ette asjakohased 
kaitsemeetmed andmete edastamiseks 
kolmandatele riikidele määruse (EL) 
2016/679 artikli 46 alusel või siseriiklike 
õigusnormide alusel, millega võetakse üle 
direktiivi (EL) 2016/680 artikkel 36.

_________________ _________________
18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus 
(EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning 
direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise 

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus 
(EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning 
direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise 
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kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, 
mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses 
pädevates asutustes isikuandmete 
töötlemisega süütegude tõkestamise, 
uurimise, avastamise ja nende eest 
vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste 
täitmisele pööramise eesmärgil ning 
selliste andmete vaba liikumist ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 
4.5.2016, lk 89).

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, 
mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses 
pädevates asutustes isikuandmete 
töötlemisega süütegude tõkestamise, 
uurimise, avastamise ja nende eest 
vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste 
täitmisele pööramise eesmärgil ning 
selliste andmete vaba liikumist ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 
4.5.2016, lk 89).

Or. en

Muudatusettepanek 338
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Liikmesriikide 
tagasisaatmisasutustel on vaja töödelda 
isikuandmeid, et tagada 
tagasisaatmismenetluste nõuetekohane 
rakendamine ja tagasisaatmisotsuste 
edukas täitmine. Vastuvõtvate kolmandate 
riikide suhtes ei kohaldata sageli komisjoni 
poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2016/67918 artikli 45 või 
direktiivi (EL) 2016/ 680 artikli 3619 
kohaselt vastu võetud kaitse piisavuse 
otsuseid ja sageli ei ole need riigid 
sõlminud või ei kavatse sõlmida liiduga 
tagasivõtukokkulepet ega näe muul viisil 
ette asjakohaseid kaitsemeetmeid määruse 
(EL) 2016/679 artikli 46 tähenduses või 
direktiivi (EL) 2016/680 artiklit 37 üle 
võtvate siseriiklike õigusnormide 
tähenduses. Hoolimata liidu ulatuslikest 
püüetest teha ebaseaduslikult liidus 
viibivate ja tagasisaatmisele kuuluvate 

(47) Liikmesriikide 
tagasisaatmisametid, kes töötlevad 
isikuandmeid tagasisaatmismenetluste 
nõuetekohase rakendamise tagamiseks, 
peaksid olema kooskõlas põhiõiguste 
harta artikliga 8 ja määrusega (EL) 
2016/679, eriti artikli 9 lõike 2 punktiga g. 
Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
proportsionaalsuse tagamisele ning 
sobivate ja erimeetmete olemasolule 
andmesubjekti põhiõiguste ja huvide 
kaitsmiseks. Liikmesriigid peaksid vältima 
igasugust kontakti varjupaigataotleja 
päritoluriigiga seni, kuni rahvusvahelise 
kaitse taotluse lõplikku otsust pole tehtud. 
Vastuvõtvate kolmandate riikide suhtes ei 
kohaldata sageli komisjoni poolt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2016/679 artikli 4518 kohaselt vastu võetud 
kaitse piisavuse otsuseid ja sageli ei ole 
need riigid sõlminud liiduga 
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kolmanda riigi kodanike peamiste 
päritoluriikidega koostööd, ei ole alati 
võimalik tagada, et sellised kolmandad 
riigid täidavad süstemaatiliselt oma 
rahvusvahelisest õigusest tulenevat 
kohustust võtta oma kodanikke tagasi. 
Liidu või liikmesriikide poolt sõlmitud või 
läbiräägitavate tagasivõtukokkulepetega, 
milles nähakse ette asjakohased 
kaitsemeetmed andmete edastamiseks 
kolmandatele riikidele määruse (EL) 
2016/679 artikli 46 alusel või siseriiklike 
õigusnormide alusel, millega võetakse üle 
direktiivi (EL) 2016/680 artikkel 36, on 
hõlmatud üksnes piiratud arv selliseid 
kolmandaid riike. Olukorras, kus selliseid 
kokkuleppeid ei ole, peaksid liikmesriikide 
pädevad asutused edastama liidu 
tagasisaatmisoperatsioonide läbiviimise 
otstarbel isikuandmeid tingimuste 
kohaselt, mis on sätestatud määruse (EL) 
2016/679 artikli 49 lõike 1 punktis d või 
siseriiklikes õigusnormides, millega 
võetakse üle direktiivi (EL) 2016/680 
artikkel 38.

tagasivõtukokkulepet ega näe muul viisil 
ette asjakohaseid kaitsemeetmeid määruse 
(EL) 2016/679 artikli 46 tähenduses. Liidu 
või liikmesriikide poolt sõlmitud või 
läbiräägitavad tagasivõtukokkulepped, 
milles nähakse ette asjakohased 
kaitsemeetmed andmete edastamiseks 
kolmandatele riikidele määruse (EL) 
2016/679 artikli 46 alusel, peaksid 
hõlmama nende kolmandate riikide 
poolseid siduvaid ja täitmisele pööratavaid 
andmekaitsetagatisi. Olukorras, kus 
selliseid kokkuleppeid ei ole, ei tohiks 
liikmesriikide pädevad asutused 
isikuandmeid kolmandate riikide 
ametiasutustele edastada.

_________________ _________________
18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus 
(EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning 
direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus 
(EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning 
direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 
2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute 
kaitset seoses pädevates asutustes 
isikuandmete töötlemisega süütegude 
tõkestamise, uurimise, avastamise ja 
nende eest vastutusele võtmise või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramise 
eesmärgil ning selliste andmete vaba 
liikumist ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu raamotsus 
2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, 
lk 89).
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Or. en

Muudatusettepanek 339
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Liikmesriikide 
tagasisaatmisasutustel on vaja töödelda 
isikuandmeid, et tagada 
tagasisaatmismenetluste nõuetekohane 
rakendamine ja tagasisaatmisotsuste 
edukas täitmine. Vastuvõtvate kolmandate 
riikide suhtes ei kohaldata sageli komisjoni 
poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2016/67918 artikli 45 või 
direktiivi (EL) 2016/68019 artikli 36 
kohaselt vastu võetud kaitse piisavuse 
otsuseid ja sageli ei ole need riigid 
sõlminud või ei kavatse sõlmida liiduga 
tagasivõtukokkulepet ega näe muul viisil 
ette asjakohaseid kaitsemeetmeid määruse 
(EL) 2016/679 artikli 46 tähenduses või 
direktiivi (EL) 2016/680 artiklit 37 üle 
võtvate siseriiklike õigusnormide 
tähenduses. Hoolimata liidu ulatuslikest 
püüetest teha ebaseaduslikult liidus 
viibivate ja tagasisaatmisele kuuluvate 
kolmanda riigi kodanike peamiste 
päritoluriikidega koostööd, ei ole alati 
võimalik tagada, et sellised kolmandad 
riigid täidavad süstemaatiliselt oma 
rahvusvahelisest õigusest tulenevat 
kohustust võtta oma kodanikke tagasi. 
Liidu või liikmesriikide poolt sõlmitud või 
läbiräägitavate tagasivõtukokkulepetega, 
milles nähakse ette asjakohased 
kaitsemeetmed andmete edastamiseks 
kolmandatele riikidele määruse 
(EL) 2016/679 artikli 46 alusel või 
siseriiklike õigusnormide alusel, millega 
võetakse üle direktiivi (EL) 2016/680 
artikkel 36, on hõlmatud üksnes piiratud 

(47) Liikmesriikide 
tagasisaatmisasutustel on vaja töödelda 
isikuandmeid, et tagada 
tagasisaatmismenetluste nõuetekohane 
rakendamine ja tagasisaatmisotsuste 
edukas täitmine. Vastuvõtvate kolmandate 
riikide suhtes ei kohaldata sageli komisjoni 
poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2016/67918 artikli 45 või 
direktiivi (EL) 2016/68019 artikli 36 
kohaselt vastu võetud kaitse piisavuse 
otsuseid ja sageli ei ole need riigid 
sõlminud või ei kavatse sõlmida liiduga 
tagasivõtukokkulepet ega näe muul viisil 
ette asjakohaseid kaitsemeetmeid määruse 
(EL) 2016/679 artikli 46 tähenduses või 
direktiivi (EL) 2016/680 artiklit 37 üle 
võtvate siseriiklike õigusnormide 
tähenduses. Hoolimata liidu ulatuslikest 
püüetest teha ebaseaduslikult liidus 
viibivate ja tagasisaatmisele kuuluvate 
kolmanda riigi kodanike peamiste 
päritoluriikidega koostööd, ei ole alati 
võimalik tagada, et sellised kolmandad 
riigid täidavad süstemaatiliselt oma 
rahvusvahelisest õigusest tulenevat 
kohustust võtta oma kodanikke tagasi. 
Selleks et julgustada neid seda tegema, 
tuleks rakendada diplomaatilise ja 
majandusliku surve poliitikat. Liidu või 
liikmesriikide poolt sõlmitud või 
läbiräägitavate tagasivõtukokkulepetega, 
milles nähakse ette asjakohased 
kaitsemeetmed andmete edastamiseks 
kolmandatele riikidele määruse 
(EL) 2016/679 artikli 46 alusel või 
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arv selliseid kolmandaid riike. Olukorras, 
kus selliseid kokkuleppeid ei ole, peaksid 
liikmesriikide pädevad asutused edastama 
liidu tagasisaatmisoperatsioonide 
läbiviimise otstarbel isikuandmeid 
tingimuste kohaselt, mis on sätestatud 
määruse (EL) 2016/679 artikli 49 lõike 1 
punktis d või siseriiklikes õigusnormides, 
millega võetakse üle direktiivi 
(EL) 2016/680 artikkel 38.

siseriiklike õigusnormide alusel, millega 
võetakse üle direktiivi (EL) 2016/680 
artikkel 36, on hõlmatud üksnes piiratud 
arv selliseid kolmandaid riike. Olukorras, 
kus selliseid kokkuleppeid ei ole, peaksid 
liikmesriikide pädevad asutused edastama 
liidu tagasisaatmisoperatsioonide 
läbiviimise otstarbel isikuandmeid 
tingimuste kohaselt, mis on sätestatud 
määruse (EL) 2016/679 artikli 49 lõike 1 
punktis d või siseriiklikes õigusnormides, 
millega võetakse üle direktiivi 
(EL) 2016/680 artikkel 38.

_________________ _________________
18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus 
(EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning 
direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus 
(EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning 
direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta direktiiv 
(EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste 
isikute kaitset seoses pädevates asutustes 
isikuandmete töötlemisega süütegude 
tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende 
eest vastutusele võtmise või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramise 
eesmärgil ning selliste andmete vaba 
liikumist ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu 
raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 
4.5.2016, lk 89).

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta direktiiv 
(EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste 
isikute kaitset seoses pädevates asutustes 
isikuandmete töötlemisega süütegude 
tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende 
eest vastutusele võtmise või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramise 
eesmärgil ning selliste andmete vaba 
liikumist ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu 
raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 
4.5.2016, lk 89).

Or. fr

Muudatusettepanek 340
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(54) Kohustus võtta käesolev direktiiv 
liikmesriigi õigusesse üle piirdub sätetega, 
mida on võrreldes varasema direktiiviga 
oluliselt muudetud. Muutmata sätete 
ülevõtmise kohustus tuleneb varasemast 
direktiivist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 341
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis sätestatakse ühised 
nõuded ja kord, mida tuleb kohaldada 
liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate 
kolmandate riikide kodanike 
tagasisaatmisel, kooskõlas liidu õiguse 
üldpõhimõtete hulka kuuluvate 
põhiõigustega ja rahvusvahelise õigusega, 
kaasa arvatud pagulaste kaitse ja 
inimõigustega seotud kohustustega.

Käesolevas direktiivis sätestatakse nõuded 
ja kord, mida tuleb kohaldada nendes 
liikmesriikides, kes otsustavad rakendada 
seadusliku aluseta viibivate kolmandate 
riikide kodanike tagasisaatmise poliitikat, 
et tagada selle kooskõla liidu õiguse 
üldpõhimõtete hulka kuuluvate 
põhiõigustega ja rahvusvahelise õigusega, 
kaasa arvatud pagulaste kaitse ja 
inimõigustega seotud kohustustega.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 4 kohta 
esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 342
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis sätestatakse ühised 
nõuded ja kord, mida tuleb kohaldada 

Käesolevas direktiivis on sätestatud ühtsed 
standardid ja menetlused, mida 
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liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate 
kolmandate riikide kodanike 
tagasisaatmisel, kooskõlas liidu õiguse 
üldpõhimõtete hulka kuuluvate 
põhiõigustega ja rahvusvahelise õigusega, 
kaasa arvatud pagulaste kaitse ja 
inimõigustega seotud kohustustega.

liikmesriikides tuleb kohaldada seadusliku 
aluseta viibivate kolmandate riikide 
kodanike tagasisaatmisel kooskõlas 
põhiõigustega, nagu liidu õiguse ja 
rahvusvahelise õiguse üldpõhimõtetega, 
sealhulgas pagulaste kaitse ja 
inimõigustega seotud kohustustega.

Or. en

Selgitus

Terminit „ebaseaduslik“ ei peeta rändekontekstis asjakohaseks. See asendatakse terves 
tekstis väljendiga „seadusliku aluseta“. Rahvusvahelised ühendused, nagu ÜRO 
Peaassamblee ja Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon, on kõik soovitanud kasutada 
termineid „seadusliku aluseta“ või „dokumentideta“.

Muudatusettepanek 343
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
liikmesriigi territooriumil ebaseaduslikult 
viibivate kolmandate riikide kodanike 
suhtes.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
liikmesriigi territooriumil seadusliku 
aluseta viibivate kolmandate riikide 
kodanike suhtes.

Or. en

Selgitus

Terminit „ebaseaduslik“ ei peeta rändekontekstis asjakohaseks. See asendatakse terves 
tekstis väljendiga „seadusliku aluseta“. Rahvusvahelised ühendused, nagu ÜRO 
Peaassamblee ja Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon, on kõik soovitanud kasutada 
termineid „seadusliku aluseta“ või „dokumentideta“.

Muudatusettepanek 344
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kelle suhtes rakendatakse 
sisenemiskeeldu vastavalt määruse (EL) 
2016/399 artiklile 14 või kelle pädevad 
asutused on tabanud või kinni pidanud 
seoses liikmesriigi maismaa-, mere- või 
õhuvälispiiri ebaseadusliku ületamisega 
ning kes ei ole hiljem saanud luba või 
õigust kõnealuses liikmesriigis 
viibimiseks;

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik seetõttu, et see on lahutamatult seotud käesoleva direktiivi 
põhjenduste 28, 29 ja 30 ning artiklite 18, 19 ja 20 kohta esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 345
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kelle suhtes rakendatakse 
sisenemiskeeldu vastavalt määruse (EL) 
2016/399 artiklile 14 või kelle pädevad 
asutused on tabanud või kinni pidanud 
seoses liikmesriigi maismaa-, mere- või 
õhuvälispiiri ebaseadusliku ületamisega 
ning kes ei ole hiljem saanud luba või 
õigust kõnealuses liikmesriigis 
viibimiseks;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud artikli 22 kohta esitatud muudatusettepanekutega. Teatud 
kategooriate kolmandate riikide kodanike väljajätmine direktiivi reguleerimisalast ning 
selliste peamiste kaitsemeetmete nagu õigus tõhusale õiguskaitsevahendile kohaldamata 
jätmine on õiguskindluse ja mittediskrimineerimise seisukohalt problemaatiline.
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Muudatusettepanek 346
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kelle suhtes rakendatakse 
sisenemiskeeldu vastavalt määruse (EL) 
2016/399 artiklile 14 või kelle pädevad 
asutused on tabanud või kinni pidanud 
seoses liikmesriigi maismaa-, mere- või 
õhuvälispiiri ebaseadusliku ületamisega 
ning kes ei ole hiljem saanud luba või 
õigust kõnealuses liikmesriigis 
viibimiseks;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vaja on järjepidevust. Selgus ja sidusus on parimad vahendid inimõiguste rikkumiste 
vältimiseks. Artikli 2 lõike 2 punkti a paralleelrežiim käib sellele vastu.

Muudatusettepanek 347
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kelle suhtes rakendatakse 
tagasisaatmist kriminaalkaristusena või 
kriminaalkaristuse tagajärjena vastavalt 
siseriiklikule õigusele või kelle suhtes 
rakendatakse väljaandmismenetlust.

(b) kelle suhtes rakendatakse 
tagasisaatmist kriminaalkaristusena või 
kriminaalkaristuse tagajärjena tõsise 
kuriteo sooritamise eest vastavalt 
siseriiklikule õigusele või kelle suhtes 
rakendatakse väljaandmismenetlust, 
eeldusel, et tagasipöörduja õigused, sh 
õigusi õiglasele kohtumõistmisele, on 
tagatud.

Or. en
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Selgitus

See muudatusettepanek on lahutamatult seotud artikli 16 kohta esitatud 
muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 348
Balázs Hidvéghi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Liikmesriigid võivad otsustada 
mitte kohaldada käesolevat direktiivi 
kolmandate riikide kodanike suhtes, kui 
sisserändajad tungivad massiliselt nende 
territooriumile.

Or. en

Selgitus

Kui on kriisiolukord, näiteks sisserändajate massiline sissevool liikmesriikide territooriumile, 
leevendatakse liikmesriikide halduskoormust. Seega on liikmesriikidel kriisiolukordades 
võimalus direktiivi sätetest kõrvale kalduda, võimaldades neil ebaseaduslikult viibivate 
kolmandate riikide kodanikke lihtsustatud ja kiirema menetluse korras tagasi saata. 
Muudatusettepanek on seotud põhjendustega 2 ja 3, kuna see aitab kaasa rände parema 
haldamise olulisele aspektile ja on tõhusa tagasisaatmispoliitika eeltingimus.

Muudatusettepanek 349
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „ebaseaduslik riigisviibimine“ - 
kolmanda riigi kodaniku viibimine 
liikmesriigi territooriumil, kui ta ei vasta 
või enam ei vasta määruse (EL) 2016/399 
artiklis 6 sätestatud sisenemise 
tingimustele või muudele asjaomasesse 
liikmesriiki sisenemise, selles viibimise või 

2. „seadusliku aluseta 
riigisviibimine“ - kolmanda riigi kodaniku 
viibimine liikmesriigi territooriumil, kui ta 
ei vasta või enam ei vasta määruse (EL) 
2016/399 artiklis 6 sätestatud sisenemise 
tingimustele või muudele asjaomasesse 
liikmesriiki sisenemise, selles viibimise või 
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elamise tingimustele; elamise tingimustele;

Or. en

Selgitus

Terminit „ebaseaduslik“ ei peeta rändekontekstis asjakohaseks. See asendatakse terves 
tekstis väljendiga „seadusliku aluseta“. Rahvusvahelised ühendused, nagu ÜRO 
Peaassamblee ja Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon, on kõik soovitanud kasutada 
termineid „seadusliku aluseta“ või „dokumentideta“.

Muudatusettepanek 350
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. „tagasisaatmine” – kolmanda riigi 
kodaniku naasmine kas vabatahtlikult 
tagasipöördumiskohustust täites või 
sunniviisiliselt:

3. „tagasisaatmine“ – kolmanda riigi 
kodaniku naasmine oma päritoluriiki kas 
vabatahtlikult tagasipöördumiskohustust 
täites või sunniviisiliselt.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on lahutamatult seotud põhjenduse 47 kohta esitatud 
muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 351
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tema päritoluriiki või välja jäetud

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on lahutamatult seotud põhjenduse 47 kohta esitatud 
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muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 352
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) transiidiriiki vastavalt liidu või 
kahepoolsetele tagasivõtulepingutele või 
muudele kokkulepetele või

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Rahvusvahelise õiguse kohaselt on läbisõiduriiki tagasipöördumine vastuvõetav, kui see riik 
pakub ohutust, tõhusat juurdepääsu varjupaigamenetlustele ja kaitset edasise väljasaatmise 
eest. Seevastu ei sisalda ELi tagasivõtulepingud ühtegi mehhanismi, mis tagaks tagasivõetava 
isiku juurdepääsu varjupaigamenetlusele. Seega võib tagasisaatmisdirektiivi artikli 3 punkti b 
kohane tagasisaatmine põhjustada tagasisaatmisahela, mis võib panna isiku tõsisesse 
inimõiguste rikkumise ohtu. Lisaks sellele saab inimesi vastavalt UNHCRi täitevkomitee 
järeldusele 15 tagasi saata läbisõiduriiki, kui neil on selle riigiga side või lähedased sidemed. 
UNHCRi kohaselt hõlmavad sellised sisulised seosed perekondlikke või muid lähedasi 
sidemeid asjaomase isiku ja riigi vahel ning pelk läbisõit läbi kolmanda riigi ei kujutaks 
sellist seost. Sellist ühenduse taset ELi tagasivõtulepingutes pole.

Muudatusettepanek 353
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) transiidiriiki vastavalt liidu või 
kahepoolsetele tagasivõtulepingutele või 
muudele kokkulepetele või

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on lahutamatult seotud põhjenduse 47 kohta esitatud 
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muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 354
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) transiidiriiki vastavalt liidu või 
kahepoolsetele tagasivõtulepingutele või 
muudele kokkulepetele või

(b) transiidiriik vastavalt liidu või 
kahepoolsetele tagasivõtulepingutele või 
muudele kohaldatavatele kokkulepetele 
või

Or. en

Selgitus

Lisaks liidu või kahepoolsetele tagasivõtulepingutele on ebaseaduslikult riigis viibivate 
kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel mitu korda. Seoses põhjendusega 36 on eriti, 
kuid mitte ainult kinnipidamise põhjuste osas oluline, et tagasisaatmisprotsessis osaleva isiku 
suhtes kohaldataks korda.

Muudatusettepanek 355
Pietro Bartolo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) transiidiriiki vastavalt liidu või 
kahepoolsetele tagasivõtulepingutele või 
muudele kokkulepetele või

b) transiidiriiki vastavalt liidu 
lepingutele;

Or. it

Selgitus

Demokraatliku ja parlamentaarse kontrolli tagamiseks peaks koostöö transiidiriikidega 
põhinema pigem ametlikel lepingutel kui mitteametlikel kokkulepetel. Demokraatliku ja 
parlamentaarse kontrolli tagamiseks peaks koostöö transiidiriikidega põhinema pigem 
ametlikel lepingutel kui mitteametlikel kokkulepetel. Muudatusettepanek on seotud raportööri 
põhjenduse 47 kohta esitatud muudatusettepanekuga.
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Muudatusettepanek 356
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) muusse kolmandasse riiki, millesse 
asjaomane kolmanda riigi kodanik 
otsustab vabatahtlikult tagasi pöörduda 
ning milles ta vastu võetakse;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on lahutamatult seotud põhjenduse 47 kohta esitatud 
muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 357
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) muusse kolmandasse riiki, millesse 
asjaomane kolmanda riigi kodanik otsustab 
vabatahtlikult tagasi pöörduda ning milles 
ta vastu võetakse;

(c) mistahes kolmandasse riiki, 
millesse asjaomane kolmanda riigi kodanik 
vastu võetakse ning kus ei ole 
mittetagasisaatmise põhimõtte rikkumise 
ohtu;

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on vajalik, sest praktika on näidanud, et tagasisaatmisdirektiiv 
ei ole enam kohaldatav ilma nende riikide valiku laiendamiseta, kuhu tagasisaatmist võib 
teostada. Teksti sisemine loogika ja funktsionaalsus on soovitatud muudatuseta ohus. 
Muudatuse rakendamine on õigusriigi põhimõtete kohaldamise tagamise alus.

Muudatusettepanek 358



PE658.738v01-00 154/352 AM\1214327ET.docx

ET

Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) muusse kolmandasse riiki, millesse 
asjaomane kolmanda riigi kodanik otsustab 
vabatahtlikult tagasi pöörduda ning milles 
ta vastu võetakse;

(c) muusse kolmandasse riiki, millesse 
asjaomane kolmanda riigi kodanik saab 
seaduslikult tagasi pöörduda ning milles ta 
vastu võetakse;

Or. en

Selgitus

Vabatahtlik tagasipöördumine on eelistatuim variant, kuid kui kolmanda riigi kodanik ei 
lahku vabatahtlikult, peaks sunniviisiline väljasaatmise võimalus alles jääma. Komisjoni 
ettepanekus on muudetud vabatahtliku ja sunniviisilise tagasipöördumise sätteid. Nii 
vabatahtliku kui ka sunniviisilise tagasipöördumise korral on oluline tagada, et reisimine 
oleks seaduslik; see kaitsemeede näib puuduvat.

Muudatusettepanek 359
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) muusse kolmandasse riiki, millesse 
asjaomane kolmanda riigi kodanik otsustab 
vabatahtlikult tagasi pöörduda ning milles 
ta vastu võetakse;

(c) muusse kolmandasse riiki, millesse 
asjaomane kolmanda riigi kodanik saab 
turvaliselt tagasi pöörduda ning milles ta 
vastu võetakse;

Or. en

Selgitus

Vabatahtlik tagasipöördumine on osutunud kõige jätkusuutlikumaks. Selle uuesti sõnastamise 
muudatused pakuvad rohkem võimalusi vabatahtliku tagasipöördumise mõju ja 
jätkusuutlikkuse maksimeerimiseks. Kuid on juhtumeid, kus kolmanda riigi kodanik ei lahku 
vabatahtlikult. Tagasisaatmisotsuse jõustamisel ei tohiks liikmesriikidel olla piiratud 
väljasaatmisvõimalusi.

Muudatusettepanek 360
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Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) kolmandasse riiki, kuhu kolmanda 
riigi kodanikul on õigus siseneda ja kus 
tal on elamisõigus, või

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek tuleneb otseselt põhjendusest 8 ja muudatusettepanekust 5, mille teisend 
see on.

Muudatusettepanek 361
Balázs Hidvéghi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) muusse kolmandasse riiki, kuhu ta 
vastu võetakse;

Or. en

Selgitus

Kuna tagasisaatmise tõhusus on praegu väga madal, peaks viimase võimalusena (eriti kui 
tagasipöörduja ei tee koostööd) olema võimalik ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide 
kodanikke tagasi saata mis tahes kolmandasse riiki, kes neid vastu võtab. See 
muudatusettepanek tuleneb tagasipöördujate koostöö kohustust käsitlevast põhjendusest 12 ja 
artiklist 7, kuna see tooks tagasisaatmise mõistesse veel ühe võimaluse, mis on tihedalt seotud 
koostöö puudumisega.

Muudatusettepanek 362
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

cb) viimase võimalusena, kui 
tagasisaatmine punktides a–d osutatud 
kolmandasse riiki ei ole võimalik, sest 
kolmas liikmesriik või kolmanda riigi 
kodanik ei tee koostööd kodaniku 
tagasisaatmisel mis tahes kolmandasse 
riiki, kellega on sõlmitud ELi või 
kahepoolne kokkulepe, mille alusel 
kolmanda riigi kodanik vastu võetakse ja 
lubatakse tal sinna jääda, kusjuures 
järgitakse rahvusvahelisi inimõiguste 
standardeid vastavalt kodaniku- ja 
poliitiliste õiguste rahvusvahelisele paktile 
ning tingimusel, et tagasisaatmist ei 
takista ükski rahvusvaheline, Euroopa või 
siseriiklik õigusnorm. Kui kodanik 
saadetakse tagasi kolmandasse riiki, 
millel on liikmesriigiga ühine piir, on 
nõutav, et enne, kui alustatakse 
läbirääkimisi asjaomase kahepoolse 
kokkuleppe üle, oleks olemas kokkulepe 
asjaomase liikmesriigiga. 

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek tuleneb otseselt põhjendusest 8 ja muudatusettepanekust 5, mille teisend 
see on.

Muudatusettepanek 363
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. „tagasisaatmisotsus” – haldus- või 
kohtuotsus või -akt, millega sätestatakse, et 
kolmanda riigi kodaniku riigisviibimine on 
ebaseaduslik ja kehtestatakse või 
sätestatakse tagasipöördumiskohustus;

4. „tagasisaatmisotsus” – haldus- või 
kohtuotsus või -akt, millega sätestatakse, et 
kolmanda riigi kodaniku riigisviibimine on 
seadusliku aluseta ja kehtestatakse või 
sätestatakse tagasipöördumiskohustus;

Or. en
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Selgitus

Terminit „ebaseaduslik“ ei peeta rändekontekstis asjakohaseks. See asendatakse terves 
tekstis väljendiga „seadusliku aluseta“. Rahvusvahelised ühendused, nagu ÜRO 
Peaassamblee ja Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon, on kõik soovitanud kasutada 
termineid „seadusliku aluseta“ või „dokumentideta“.

Muudatusettepanek 364
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. „sisenemiskeeld“ – haldus- või 
kohtuotsus või haldus- või kohtuakt, 
millega keelatakse sisenemine liikmesriigi 
territooriumile ja viibimine liikmesriigi 
territooriumil kindla tähtaja jooksul ning 
millega on kaasas tagasisaatmisotsus;

6. „sisenemiskeeld“ – haldus- või 
kohtuotsus või haldus- või kohtuakt, 
millega keelatakse sisenemine liikmesriigi 
territooriumile ja viibimine liikmesriigi 
territooriumil kindla tähtaja jooksul;

Or. fr

Selgitus

Järjepidevus, eeskätt põhjendusega 25. Sisenemiskeeld ei pruugi olla tagasisaatmisotsusega 
seotud.

Muudatusettepanek 365
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. „põgenemise oht” – õigusaktides 
kehtestatud objektiivsetel kriteeriumitel 
rajanevate selliste põhjuste olemasolu 
üksikjuhul, mis annavad alust arvata, et 
kolmanda riigi kodanik, kelle suhtes 
kohaldatakse tagasisaatmismenetlust, võib 
põgeneda;

7. „põgenemise oht” – õigusaktides 
rangelt kehtestatud objektiivsetel ja 
spetsiifilistel kriteeriumitel rajanevate 
selliste põhjuste tõestatud olemasolu 
üksikjuhul, mis annavad alust arvata, et 
kolmanda riigi kodanik, kelle suhtes 
kohaldatakse tagasisaatmismenetlust, võib 
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põgeneda;

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põgenemise ohtu käsitleva 
artikli 6 kohta esitatud muudatusettepanekuga. See kavandatud mõiste määratlus on täpsem, 
toob kaasa õiguskindluse ja on kooskõlas Euroopa Parlamendi seisukohaga teiste teemade 
suhtes, nagu Euroopa ühine varjupaigasüsteem.

Muudatusettepanek 366
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. „põgenemise oht” – õigusaktides 
kehtestatud objektiivsetel kriteeriumitel 
rajanevate selliste põhjuste olemasolu 
üksikjuhul, mis annavad alust arvata, et 
kolmanda riigi kodanik, kelle suhtes 
kohaldatakse tagasisaatmismenetlust, võib 
põgeneda;

7. „põgenemise oht” – õigusaktides 
rangelt kehtestatud objektiivsetel ja 
spetsiifilistel kriteeriumitel rajanevate 
selliste põhjuste tõestatud olemasolu 
üksikjuhul, mis annavad alust arvata, et 
kolmanda riigi kodanik, kelle suhtes 
kohaldatakse tagasisaatmismenetlust, võib 
põgeneda;

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, kuna see on lahutamatult seotud põgenemise ohtu 
käsitleva artikli 6 väljajätmise muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 367
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. „põgenemise oht“ – üksikjuhul 
selliste õigusaktides kehtestatud 
objektiivsetel kriteeriumitel rajanevate 

7. „põgenemise oht“ – üksikjuhul 
selliste käesolevas direktiivis kehtestatud 
objektiivsetel kriteeriumitel rajanevate 
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põhjuste olemasolu, mis annavad alust 
arvata, et kolmanda riigi kodanik, kelle 
suhtes kohaldatakse 
tagasisaatmismenetlust, võib põgeneda;

põhjuste olemasolu, mis annavad alust 
arvata, et kolmanda riigi kodanik, kelle 
suhtes kohaldatakse 
tagasisaatmismenetlust, võib põgeneda;

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik seetõttu, et see on lahutamatult seotud käesoleva direktiivi 
artikli 6 kohta esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 368
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. „põgenemise oht” – õigusaktides 
kehtestatud objektiivsetel kriteeriumitel 
rajanevate selliste põhjuste olemasolu 
üksikjuhul, mis annavad alust arvata, et 
kolmanda riigi kodanik, kelle suhtes 
kohaldatakse tagasisaatmismenetlust, võib 
põgeneda;

7. „põgenemise oht” – õigusaktides 
kehtestatud objektiivsetel kriteeriumitel 
rajanevate selliste selgete indikaatorite 
olemasolu üksikjuhul, mis annavad alust 
arvata, et kolmanda riigi kodanik, kelle 
suhtes kohaldatakse 
tagasisaatmismenetlust, võib põgeneda;

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik, kuna see on seotud teksti sisemise loogikaga, eelkõige 
artikli 6 lõikega 2 põgenemise ohu kohta, esitades täpsema määratluse.

Muudatusettepanek 369
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. „põgenemise oht” – õigusaktides 
kehtestatud objektiivsetel kriteeriumitel 
rajanevate selliste põhjuste olemasolu 

7. „põgenemise oht” – objektiivsetel 
kriteeriumitel rajanevate selliste põhjuste 
olemasolu üksikjuhul, mis annavad alust 
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üksikjuhul, mis annavad alust arvata, et 
kolmanda riigi kodanik, kelle suhtes 
kohaldatakse tagasisaatmismenetlust, võib 
põgeneda;

arvata, et kolmanda riigi kodanik, kelle 
suhtes kohaldatakse 
tagasisaatmismenetlust, võib põgeneda;

Or. nl

Selgitus

Seadusega ei ole võimalik kõiki objektiivseid kriteeriumeid ette näha.

Muudatusettepanek 370
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. „vabatahtlik lahkumine“ – 
tagasipöördumiskohustuse täitmine selleks 
tagasisaatmisotsuses ettenähtud tähtaja 
jooksul;

8. „vabatahtlik lahkumine“ – 
tagasipöördumiskohustuse täitmine 
tagasisaatmismenetluse mis tahes etapis 
teadliku otsuse tagajärjel, mille 
asjaomane isik teeb vabalt, kui puudub 
füüsiline, psühholoogiline või 
materiaalne surve vabatahtlikult tagasi 
pöörduda või registreeruda abistatud 
vabatahtliku tagasipöördumise ja 
taasintegreerumise programmi;

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, kuna see on lahutamatult seotud põhjenduses 14 ja 
artiklis 9 esitatud vabatahtlikku lahkumist käsitlevate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 371
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. „haavatavad isikud” – alaealised, 9. „haavatavas olukorras isikud” – 
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saatjata alaealised, puuetega inimesed, 
eakad, rasedad, alaealiste lastega 
üksikvanemad ning piinamise, 
vägistamise või muu raske 
psühholoogilise, füüsilise või seksuaalse 
vägivalla ohvriks langenud isikud.

isikud, kellel on individuaalsete, 
kogukondlike, leibkondlike, struktuuri- ja 
struktuuriasutustes esinevate tegurite ja 
asjaolude tõttu vähenenud võime vastu 
panna, toime tulla vägivalla, 
ekspluateerimise, väärkohtlemise või 
nende õiguste rikkumisega või neist 
taastuda / või olukorra tase, mis 
suurendab sellise vägivalla, 
ärakasutamise, väärkohtlemise või õiguste 
rikkumise riski ja sellega kokkupuudet või 
sellise vägivalla, ärakasutamise, 
väärkohtlemise ja õiguste rikkumise eest 
kaitsvate tegurite puudumise tõttu.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, kuna see on lahutamatult seotud põhjenduse 4 
muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 372
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. „haavatavad isikud” – alaealised, 
saatjata alaealised, puuetega inimesed, 
eakad, rasedad, alaealiste lastega 
üksikvanemad ning piinamise, vägistamise 
või muu raske psühholoogilise, füüsilise 
või seksuaalse vägivalla ohvriks langenud 
isikud.

9. „haavatavad isikud“ – alaealised, 
saatjata alaealised, puuetega inimesed, 
eakad, rasedad, alaealiste lastega 
üksikvanemad, lesbid, geid, biseksuaalsed, 
trans- ja interseksuaalsed isikud, usuliste 
vähemuste hulka kuuluvad isikud, 
mitteusklikud ning piinamise, vägistamise 
või muu raske psühholoogilise, füüsilise 
või seksuaalse ja soolise vägivalla ohvriks 
langenud isikud.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud tagasisaatmise haldamise 
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süsteemi käsitleva artikli 14 kohta esitatud muudatusettepanekuga, et pöörata erilist 
tähelepanu konkreetsetele haavatavatele isikutele. Selle muudatusettepanekuga laiendatakse 
nimetatud mõiste kohaldamisala isikutele, keda peetakse tõsises haavatavas olukorras 
olevaks, ning see muudatusettepanek on kooskõlas ka Euroopa Parlamendi seisukohaga 
teistes küsimustes, nagu Euroopa ühine varjupaigasüsteem.

Muudatusettepanek 373
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9a. 10. „muu riigisviibimist võimaldav 
luba“ – mis tahes dokument, mille 
liikmesriik on välja andnud kolmanda 
riigi kodanikule, millega lubatakse 
viimasel viibida liikmesriigi territooriumil, 
mis ei ole elamisluba määruse 
(EL) 2016/399 artikli 2 punkti 16 
tähenduses ega pikaajaline viisa määruse 
(EL) 2018/1860 artikli 2 punkti 14 
tähenduses, välja arvatud 
direktiivi 2013/33/EL artiklis 6 osutatud 
dokument.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek tuleneb otseselt põhjendusest 8 ja muudatusettepanekust 5, mille teisend 
see on.

Muudatusettepanek 374
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolev direktiiv ei piira järgmiste 
õigusaktide soodsamate sätete 
kohaldamist:

1. Käesolev direktiiv ei piira järgmiste 
õigusaktide sätete kohaldamist:
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Or. nl

Selgitus

Rangemaid, kohandatud kahepoolseid kokkuleppeid ei tohiks välistada.

Muudatusettepanek 375
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolev direktiiv ei piira ühegi 
sellise sätte kohaldamist, mis võib olla 
soodsam kolmanda riigi kodaniku suhtes 
ja mis on sätestatud liidu sisserände- ja 
varjupaigaalases õigustikus.

välja jäetud

Or. nl

Selgitus

Arvestades seda, et varjupaigakriis aina süveneb, ei tohiks olla aktsepteeritav kahjulike 
meetmete kehtestamisest hoidumise kohustus. See lõige tuleks välja jätta, sest see käib vastu 
põhjendusega 3 ette nähtud üldisele eesmärgile saavutada tõhus tagasisaatmine.

Muudatusettepanek 376
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolev direktiiv ei piira 
liikmesriigi õigust võtta vastu või säilitada 
sätteid, mis on soodsamad isikutele, kelle 
suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse, 
tingimusel et sellised sätted on käesoleva 
direktiiviga kooskõlas.

3. Käesolev direktiiv ei piira 
liikmesriigi õigust võtta vastu või säilitada 
sätteid, mis on soodsamad või karmimad 
isikutele, kelle suhtes käesolevat direktiivi 
kohaldatakse, tingimusel et sellised sätted 
on käesoleva direktiiviga kooskõlas. 

Or. nl
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Selgitus

Liikmesriikidele peaks jääma nende suveräänsus, võttes arvesse nende konkreetset sotsiaal-
majanduslikku olukorda. Neil võib olla vaja kehtestada Euroopa miinimumstandardist 
rangemad meetmed. Selle muudatusettepanekuga rõhutatakse põhjenduses 4 sätestatud 
vajadust jätta liikmesriikidele suveräänne otsustusõigus.

Muudatusettepanek 377
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Seoses kolmandate riikide 
kodanikega, kes artikli 2 lõike 2 punkti a 
kohaselt jäetakse käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast välja, liikmesriigid:

välja jäetud

(a) tagavad, et nende kohtlemine ja 
kaitsetase ei oleks ebasoodsam artikli 10 
lõigetes 4 ja 5 (sunnimeetmete kasutamise 
piiramine), artikli 11 lõike 2 punktis a 
(väljasaatmise edasilükkamine), artikli 17 
lõike 1 punktides b ja d (esmaabi ja 
haavatavate isikute vajaduste 
arvessevõtmine) ning artiklites19 ja 20 
(kinnipidamistingimused) sätestatust, 
ning
(b) järgivad mittetagasisaatmise 
põhimõtet.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud piirimenetlust käsitleva 
artikli 22 kohta esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 378
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Fabienne Keller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tagavad, et nende kohtlemine ja 
kaitsetase ei oleks ebasoodsam artikli 10 
lõigetes 4 ja 5 (sunnimeetmete kasutamise 
piiramine), artikli 11 lõike 2 punktis a 
(väljasaatmise edasilükkamine), artikli 17 
lõike 1 punktides b ja d (esmaabi ja 
haavatavate isikute vajaduste 
arvessevõtmine) ning artiklites19 ja 20 
(kinnipidamistingimused) sätestatust, ning

(a) tagavad, et nende kohtlemine ja 
kaitsetase ei oleks ebasoodsam artikli 10 
lõigetes 4 ja 5 (sunnimeetmete kasutamise 
piiramine), artikli 11 lõike 2 punktis a 
(väljasaatmise edasilükkamine), artikli 12 
(laste tagasi- ja väljasaatmine), artiklis 15 
(vorm), artiklis 16 (õiguskaitsevahendid), 
artiklis 17 (tagasisaatmiseni antavad 
tagatised) lõike 1 punktides b ja d 
(esmaabi ja haavatavate isikute vajaduste 
arvessevõtmine), artiklis 18 
(kinnipidamine) ning artiklites 19 ja 20 
(kinnipidamistingimused) sätestatust, ning

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud piirimenetlust käsitleva 
artikli 22 kohta esitatud muudatusettepanekutega. Kuigi artikli 2 lõike 2 punktiga a nähakse 
ette võimalus jätta direktiivi kohaldamisalast välja teatavad kolmandate riikide kodanike 
kategooriad, ei tohiks see tuua kaasa kohaldatavate standardite alandamist.

Muudatusettepanek 379
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tagavad, et nende kohtlemine ja 
kaitsetase ei oleks ebasoodsam artikli 10 
lõigetes 4 ja 5 (sunnimeetmete kasutamise 
piiramine), artikli 11 lõike 2 punktis a 
(väljasaatmise edasilükkamine), artikli 17 
lõike 1 punktides b ja d (esmaabi ja 
haavatavate isikute vajaduste 
arvessevõtmine) ning artiklites19 ja 20 
(kinnipidamistingimused) sätestatust, ning

(a) tagavad, et nende kohtlemine ja 
kaitsetase ei oleks ebasoodsam artikli 10 
lõigetes 4 ja 5 (sunnimeetmete kasutamise 
piiramine), artikli 11 lõike 2 punktis a 
(väljasaatmise edasilükkamine), artikli 12 
(laste parimate huvide arvestamine ja 
nende saatmine hooldaja või pädeva 
vastuvõtukeskuse juurde), artikli 17 lõike 
1 punktides b ja d (esmaabi ja haavatavate 
isikute vajaduste arvessevõtmine) ning 
artiklites19 ja 20 (kinnipidamistingimused) 
sätestatust, ning
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Or. en

Selgitus

Oluline on selgitada, et liikmesriigi otsus teha erand artikli 2 lõike 2 punkti a alusel täidab 
endiselt teatavaid juriidilisi kohustusi, sealhulgas artiklist 12 tulenevaid saatjata alaealisi 
puudutavaid kohustusi. Parlament rõhutab alati laste õiguste tähtsust, eriti olukordades, kus 
lapsed tagasi saadetakse. On oluline, et artikli 2 lõike 2 punkti a erand näeks ette vähem 
soodsa kohtlemise.

Muudatusettepanek 380
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) järgivad mittetagasisaatmise 
põhimõtet.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Selleks et tagada vastavus artikli 16 lõike 3 lõigus ja artikli 22 lõike 6 esimeses lõigus tehtud 
muudatustega, jäetakse välja viited tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõttele.

Muudatusettepanek 381
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) järgivad mittetagasisaatmise 
põhimõtet.

(b) järgivad mittetagasisaatmise 
põhimõtet, lapse parimaid huve, 
perekonnaelu ja tervislikku seisundit 
(artikkel 5).

Or. en
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Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud piirimenetlust käsitleva 
artikli 22 kohta esitatud muudatusettepanekutega. Kuigi artikli 2 lõike 2 punktiga a nähakse 
ette võimalus jätta direktiivi kohaldamisalast välja teatavad kolmandate riikide kodanike 
kategooriad, ei tohiks see tuua kaasa kohaldatavate standardite alandamist.

Muudatusettepanek 382
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 Mittetagasisaatmine, lapse parimad 
huvid, perekonnaelu ja tervislik seisund

5 Lapse parimad huvid, perekonnaelu 
ja tervislik seisund

Or. fr

Selgitus

Selleks et tagada vastavus artikli 16 lõike 3 lõigus ja artikli 22 lõike 6 esimeses lõigus tehtud 
muudatustega, jäetakse välja viited tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõttele.

Muudatusettepanek 383
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Michal Šimečka, 
Fabienne Keller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lapse parimaid huve, (a) lapse parimate huvide esikohale 
seadmist kõigis alaealisi puudutavates 
otsustes,

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud muudatusettepanekutega, 
mis on esitatud tagasisaatmise haldamise süsteemi käsitleva artikli 14 kohta, milles tuleks 
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pöörata nõuetekohast tähelepanu haavatavatele isikutele, sealhulgas alaealistele.

Muudatusettepanek 384
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) puuetega inimeste, eakate, 
rasedate naiste, inimkaubanduse ohvrite, 
raskete haiguste või vaimsete häiretega 
inimeste ning piinamise või vägistamise 
ohvrite või isikute, kelle suhtes on 
tarvitatud muus vormis jõhkrat vaimset, 
füüsilist või seksuaalset vägivalda, nagu 
naiste suguelundite moonutamine, 
erivajadusi.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, kuna see on lahutamatult seotud põhjenduse 38 ja artikli 
14 kohta esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 385
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) nende endi elanikkonna õigusi

Or. nl

Selgitus

Varjupaigapoliitika peab lisaks varjupaigataotleja õigustele kaitsma ka riigi enda 
elanikkonna omi. See muudatusettepanek põhineb põhjendusel 4 ja põhjenduse 4 
muudatusettepanekul 2, viidates EIÕK artiklile 15.
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Muudatusettepanek 386
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõik 1 – alalõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ning järgivad mittetagasisaatmise 
põhimõtet.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Selleks et tagada vastavus artikli 16 lõike 3 lõigus ja artikli 22 lõike 6 esimeses lõigus tehtud 
muudatustega, jäetakse välja viited tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõttele.

Muudatusettepanek 387
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 välja jäetud
Põgenemise oht

1. Artikli 3 lõikes 7 osutatud objektiivsete 
kriteeriumide hulka peavad kuuluma 
vähemalt järgmised kriteeriumid:
(a) isikut tõendavate dokumentide 
puudumine;
(b) elukoha, püsiva viibimiskoha või 
usaldusväärse aadressi puudumine;
(c) rahaliste vahendite puudumine;
(d) ebaseaduslik sisenemine liikmesriigi 
territooriumile;
(e) ebaseaduslik liikumine teise 
liikmesriigi territooriumile;
(f) selgesõnaliselt väljendatud kavatsus 
mitte täita tagasisaatmisega seotud 
meetmeid, mida rakendatakse käesoleva 
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direktiivi alusel;
(g) isiku kohta on mõnes teises 
liikmesriigis väljastatud 
tagasisaatmisotsus;
(h) tagasisaatmisotsuse, sealhulgas 
vabatahtliku lahkumise tähtaja jooksul 
tagasipöördumise kohustuse täitmata 
jätmine;
(i) isik ei ole täitnud artikli 8 lõikes 2 
sätestatud nõuet minna viivitamata selle 
liikmesriigi territooriumile, kes on talle 
andnud kehtiva elamisloa või muu 
riigisviibimise õigust andva loa;
(j) isik on jätnud täitmata artiklis 7 
osutatud kohustuse teha 
tagasisaatmismenetluse kõikides etappides 
liikmesriikide pädevate asutustega 
koostööd;
(k) isik on mõnes muus liikmesriigis süüdi 
mõistetud kuriteos, sh raskes kuriteos;
(l) käimasolev kriminaaluurimine ja -
menetlus;
(m) võltsitud või valedokumentide 
kasutamine isikut tõendavate 
dokumentidena, olemasolevate 
dokumentide hävitamine või muul viisil 
kõrvaldamine või liidu või liikmesriigi 
õiguse kohaselt nõutud sõrmejälgede 
andmisest keeldumine;
(n) vägivaldne või pettuse teel 
vastuseismine tagasisaatmismenetlusele;
(o) artikli 9 lõikes 3 osutatud 
põgenemisohu ärahoidmise meetme 
täitmata jätmine;
(p) kehtiva sisenemiskeelu rikkumine.
2.
Põgenemisohu esinemine tehakse 
kindlaks üksikjuhtumi konkreetsete 
asjaolude üldise hindamise põhjal, võttes 
arvesse lõikes 1 osutatud objektiivseid 
kriteeriume.
Kui on täidetud mõni lõike 1 punktides m, 
n, o ja p osutatud objektiivsetest 
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kriteeriumidest, peavad liikmesriigid siiski 
kindlaks määrama, et sellel üksikjuhtumil 
eeldatakse põgenemisohu olemasolu, kui 
ei ole tõendatud teisiti.

Or. en

Muudatusettepanek 388
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Põgenemisohu esinemine tehakse 
kindlaks üksikjuhtumi konkreetsete 
asjaolude ja mõistlikult eeldatava tulevase 
käitumise üldise hindamise põhjal, võttes 
arvesse järgnevaid objektiivseid 
kriteeriume

Or. en

Muudatusettepanek 389
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 3 lõikes 7 osutatud 
objektiivsete kriteeriumide hulka peavad 
kuuluma vähemalt järgmised 
kriteeriumid:

välja jäetud

(a) isikut tõendavate dokumentide 
puudumine;
(b) elukoha, püsiva viibimiskoha või 
usaldusväärse aadressi puudumine;
(c) rahaliste vahendite puudumine;
(d) ebaseaduslik sisenemine liikmesriigi 
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territooriumile;
(e) ebaseaduslik liikumine teise 
liikmesriigi territooriumile;
(f) selgesõnaliselt väljendatud kavatsus 
mitte täita tagasisaatmisega seotud 
meetmeid, mida rakendatakse käesoleva 
direktiivi alusel;
(g) isiku kohta on mõnes teises 
liikmesriigis väljastatud 
tagasisaatmisotsus;
(h) tagasisaatmisotsuse, sealhulgas 
vabatahtliku lahkumise tähtaja jooksul 
tagasipöördumise kohustuse täitmata 
jätmine;
(i) isik ei ole täitnud artikli 8 lõikes 2 
sätestatud nõuet minna viivitamata selle 
liikmesriigi territooriumile, kes on talle 
andnud kehtiva elamisloa või muu 
riigisviibimise õigust andva loa;
(j) isik on jätnud täitmata artiklis 7 
osutatud kohustuse teha 
tagasisaatmismenetluse kõikides etappides 
liikmesriikide pädevate asutustega 
koostööd;
(k) isik on mõnes muus liikmesriigis süüdi 
mõistetud kuriteos, sh raskes kuriteos;
(l) käimasolev kriminaaluurimine ja -
menetlus;
(m) võltsitud või valedokumentide 
kasutamine isikut tõendavate 
dokumentidena, olemasolevate 
dokumentide hävitamine või muul viisil 
kõrvaldamine või liidu või liikmesriigi 
õiguse kohaselt nõutud sõrmejälgede 
andmisest keeldumine;
(n) vägivaldne või pettuse teel 
vastuseismine tagasisaatmismenetlusele;
(o) artikli 9 lõikes 3 osutatud 
põgenemisohu ärahoidmise meetme 
täitmata jätmine;
(p) kehtiva sisenemiskeelu rikkumine.

Or. en
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Muudatusettepanek 390
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 3 lõikes 7 osutatud 
objektiivsete kriteeriumide hulka peavad 
kuuluma vähemalt järgmised kriteeriumid:

1. Põgenemisohu esinemine tehakse 
kindlaks üksikjuhtumi konkreetsete 
asjaolude üldise hindamise põhjal, võttes 
arvesse objektiivseid kriteeriume, mille 
hulka peavad kuuluma vähemalt järgmised 
kriteeriumid:

Or. en

Muudatusettepanek 391
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 3 lõikes 7 osutatud 
objektiivsete kriteeriumide hulka peavad 
kuuluma vähemalt järgmised kriteeriumid:

1. Artikli 3 lõikes 7 osutatud 
objektiivsete kriteeriumide hulka peavad 
kuuluma järgmised kriteeriumid ning mis 
tahes muud kriteeriumid, mida 
liikmesriigid kasulikuks peavad:

Or. fr

Muudatusettepanek 392
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 3 lõikes 7 osutatud 1. Artikli 3 lõikes 7 osutatud 
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objektiivsete kriteeriumide hulka peavad 
kuuluma vähemalt järgmised kriteeriumid:

objektiivsete kriteeriumide hulka peavad 
kuuluma üksnes järgmised kriteeriumid:

Or. en

Muudatusettepanek 393
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache, Fabienne Keller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 3 lõikes 7 osutatud 
objektiivsete kriteeriumide hulka peavad 
kuuluma vähemalt järgmised kriteeriumid:

1. Artikli 3 lõikes 7 osutatud 
objektiivsete kriteeriumide hulka võivad 
kuuluda üksnes järgmised kriteeriumid:

Or. en

Selgitus

The Commission proposal listed a number of objective criteria that were so broad that 
virtually all irregular third country nationals would be covered by it. On top, the proposed 
list was non-exhaustive. This would have a very serious effect due to the link between the risk 
of absconding and detention, as well as for limiting the options for voluntary departure. This 
would entail serious costs, as the EP impact assessment underlined, both for the third country 
nationals as well as for Member States. It would be better to provide legal certainty and 
harmonisation across the Union on the risk of absconding and introduce an exhaustive list of 
objective criteria here. The criteria should be precise and actually constitute a link with the 
risk of absconding.

Muudatusettepanek 394
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 3 lõikes 7 osutatud 
objektiivsete kriteeriumide hulka peavad 
kuuluma vähemalt järgmised 
kriteeriumid:

1. Artikli 3 lõikes 7 osutatud 
objektiivsed kriteeriumid on järgmised:
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Or. it

Muudatusettepanek 395
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) isikut tõendavate dokumentide 
puudumine;

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 396
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) isikut tõendavate dokumentide 
puudumine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 397
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) isikut tõendavate dokumentide 
puudumine;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Paljud varjupaigataotlejad ja muud kolmandate riikide kodanikud ei pruugi alati sellist 
dokumentatsiooni esitada. Näiteks võivad sellised dokumendid olla kaotsi läinud või neilt ära 
võetud. See iseenesest ei ole objektiivne kriteerium põgenemise riski eeldamiseks. See ei ole 
kriteerium, mis aitab tulevikus käitumist prognoosida.

Muudatusettepanek 398
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) elukoha, püsiva viibimiskoha või 
usaldusväärse aadressi puudumine;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sellise elukoha, kindla elukoha või „usaldusväärse” aadressi puudumine võib sageli juhtuda, 
mis viib potentsiaalselt suure hulga isikute kinnipidamiseni ja kodutus pole sellisena 
usaldusväärne kriteerium tulevase põgenemisohu jaoks.

Muudatusettepanek 399
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) elukoha, püsiva viibimiskoha või 
usaldusväärse aadressi puudumine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 400
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) rahaliste vahendite puudumine; välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 401
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) rahaliste vahendite puudumine; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 402
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Fabienne Keller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) rahaliste vahendite puudumine; välja jäetud

Or. en

Selgitus

On ebaselge, kuidas rahaliste ressursside puudumine on tulevase põgenemisriski 
usaldusväärne kriteerium. Tegelikult on põgenemiseks sageli olulisi rahalisi vahendeid vaja.

Muudatusettepanek 403
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ebaseaduslik sisenemine 
liikmesriigi territooriumile;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 404
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ebaseaduslik sisenemine 
liikmesriigi territooriumile;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sõltuvalt liikmesriikide tõlgendusest võib see hõlmata praktiliselt kõiki välispiiridele 
saabuvaid varjupaigataotlejaid. Seega võimaldaks see potentsiaalselt kinni pidada suuri 
varjupaigataotlejate rühmi. Pealegi pole selline minevikus sisenemine usaldusväärne 
kriteerium tulevase põgenemise riski hindamise jaoks.

Muudatusettepanek 405
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ebaseaduslik sisenemine 
liikmesriigi territooriumile;

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 406
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ebaseaduslik sisenemine 
liikmesriigi territooriumile;

(d) ebaseaduslik sisenemine 
liikmesriigi territooriumile või isiku 
tabamine või kinnipidamine seoses 
liikmesriigi maismaa-, mere- või 
õhuvälispiiri ebaseadusliku ületamisega;

Or. fr

Muudatusettepanek 407
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) ebaseaduslik liikumine teise 
liikmesriigi territooriumile;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 408
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) ebaseaduslik liikumine teise 
liikmesriigi territooriumile;

(e) ebaseaduslik liikumine teise 
liikmesriigi territooriumile, sealhulgas 
pärast kolmanda riigi läbimist või katseid 
seda teha;

Or. fr

Muudatusettepanek 409
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Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) selgesõnaliselt väljendatud kavatsus 
mitte täita tagasisaatmisega seotud 
meetmeid, mida rakendatakse käesoleva 
direktiivi alusel;

(f) selgesõnaliselt väljendatud kavatsus 
mitte täita kõiki tagasisaatmisega seotud 
meetmeid, mida rakendatakse käesoleva 
direktiivi alusel, või tegevus, mis näitab 
selgelt kavatsust kõiki neid meetmeid 
mitte järgida;

Or. fr

Muudatusettepanek 410
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) isiku kohta on mõnes teises 
liikmesriigis väljastatud 
tagasisaatmisotsus;

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 411
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) isiku kohta on mõnes teises 
liikmesriigis väljastatud 
tagasisaatmisotsus;

g) isiku kohta on mõnes teises 
liikmesriigis väljastatud tagasisaatmisotsus, 
kui pole antud luba läbisõiduks artikli 9 
lõike 5 kohaselt;

Or. pl
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Selgitus

Põhjendust täiendavad artikli 9 lõike 5 kohta esitatud muudatusettepanekud.

Muudatusettepanek 412
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) isik ei ole täitnud artikli 8 lõikes 2 
sätestatud nõuet minna viivitamata selle 
liikmesriigi territooriumile, kes on talle 
andnud kehtiva elamisloa või muu 
riigisviibimise õigust andva loa;

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 413
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) isik ei ole täitnud artikli 8 lõikes 2 
sätestatud nõuet minna viivitamata selle 
liikmesriigi territooriumile, kes on talle 
andnud kehtiva elamisloa või muu 
riigisviibimise õigust andva loa;

(i) isik ei ole täitnud artikli 8 lõikes 2 
sätestatud nõuet minna selle liikmesriigi 
territooriumile, kes on talle andnud kehtiva 
elamisloa või muu riigisviibimise õigust 
andva loa;

Or. en

Muudatusettepanek 414
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(j) isik on jätnud täitmata artiklis 7 
osutatud kohustuse teha 
tagasisaatmismenetluse kõikides etappides 
liikmesriikide pädevate asutustega 
koostööd;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 415
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) isik on jätnud täitmata artiklis 7 
osutatud kohustuse teha 
tagasisaatmismenetluse kõikides etappides 
liikmesriikide pädevate asutustega 
koostööd;

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 416
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) isik on mõnes muus liikmesriigis 
süüdi mõistetud kuriteos, sh raskes 
kuriteos;

(k) isik on mõnes muus liikmesriigis 
süüdi mõistetud kuriteos, sh raskes 
kuriteos, juhul kui karistust ei ole 
täielikult ära kantud;

Or. it

Muudatusettepanek 417
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) isik on mõnes muus liikmesriigis 
süüdi mõistetud kuriteos, sh raskes 
kuriteos;

(k) isik on liikmesriigis süüdi 
mõistetud raskes kuriteos;

Or. en

Selgitus

Mis tahes kuriteos, sealhulgas kergemates kuritegudes süüdimõistmine iseenesest ei ole 
usaldusväärne objektiivne tegur põgenemise ohu tuvastamiseks tulevikus. Süüdi mõistmine 
raskes kuriteos aga võib olla. See ei peaks kehtima mitte ainult teistes liikmesriikides, vaid ka 
kõigis liikmesriikides.

Muudatusettepanek 418
Nadine Morano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) isik on mõnes muus liikmesriigis 
süüdi mõistetud kuriteos, sh raskes 
kuriteos;

(k) isik on varasemalt süüdi mõistetud 
kuriteos, sh mõnes muus liikmesriigis;

Or. fr

Muudatusettepanek 419
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) käimasolev kriminaaluurimine ja -
menetlus;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Käimasolevad kriminaaluurimised ja -menetlused võivad olla õigustatud alus piirangute 
kehtestamiseks või isegi kinnipidamiseks. See ei ole siiski käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluv küsimus. Siseriikliku kriminaalõiguse alusel on sellistel juhtudel 
piisavalt võimalusi kohaldada piiranguid või kinnipidamist.

Muudatusettepanek 420
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) võltsitud või valedokumentide 
kasutamine isikut tõendavate 
dokumentidena, olemasolevate 
dokumentide hävitamine või muul viisil 
kõrvaldamine või liidu või liikmesriigi 
õiguse kohaselt nõutud sõrmejälgede 
andmisest keeldumine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 421
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) võltsitud või valedokumentide 
kasutamine isikut tõendavate 
dokumentidena, olemasolevate 
dokumentide hävitamine või muul viisil 
kõrvaldamine või liidu või liikmesriigi 
õiguse kohaselt nõutud sõrmejälgede 
andmisest keeldumine;

(m) võltsitud või valedokumentide 
kasutamine isikut tõendavate või 
reisidokumentidena, elamislubade või 
viisadena või sisenemistingimusi 
põhjendavate dokumentidena, selliste 
dokumentide hävitamine või muul viisil 
kõrvaldamine, pseudonüümide 
kasutamine pettuse eesmärgil, 
valeandmete suuliselt või kirjalikult 
avaldamine, liidu või liikmesriigi õiguse 
kohaselt nõutud biomeetriliste andmete 
edastamisest keeldumine;
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Or. fr

Muudatusettepanek 422
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) võltsitud või valedokumentide 
kasutamine isikut tõendavate 
dokumentidena, olemasolevate 
dokumentide hävitamine või muul viisil 
kõrvaldamine või liidu või liikmesriigi 
õiguse kohaselt nõutud sõrmejälgede 
andmisest keeldumine;

(m) olemasolevate dokumentide 
hävitamine või muul viisil kõrvaldamine 
või liidu või liikmesriigi õiguse kohaselt 
nõutud sõrmejälgede andmisest 
keeldumine;

Or. en

Selgitus

Valede või võltsitud isikut tõendavate dokumentide kasutamine ei ole usaldusväärne 
objektiivne tegur tulevase põgenemisohu tuvastamiseks. Lisaks pole paljudel 
varjupaigataotlejatel oma päritoluriigist põgenemiseks alternatiivi valede või võltsitud isikut 
tõendavate dokumentide kasutamisele. Selliste dokumentide tahtlik hävitamine või 
kõrvaldamine võib siiski olla objektiivne tegur tulevikus põgenemise ohu tuvastamiseks.

Muudatusettepanek 423
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) vägivaldne või pettuse teel 
vastuseismine tagasisaatmismenetlusele;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 424
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) artikli 9 lõikes 3 osutatud 
põgenemisohu ärahoidmise meetme 
täitmata jätmine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 425
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p) kehtiva sisenemiskeelu rikkumine. välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 426
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p) kehtiva sisenemiskeelu rikkumine. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 427
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek



AM\1214327ET.docx 187/352 PE658.738v01-00

ET

(p) kehtiva sisenemiskeelu rikkumine. (p) jõusoleva sisenemiskeelu 
rikkumine.

Or. fr

Muudatusettepanek 428
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt p a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(pa) oht avalikule korrale, avalikule 
julgeolekule või riigi julgeolekule.

Or. fr

Muudatusettepanek 429
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Liikmesriigid võivad oma riiklikes 
õigusaktides kehtestada objektiivseid 
lisakriteeriume.

Or. fr

Muudatusettepanek 430
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põgenemisohu esinemine tehakse 
kindlaks üksikjuhtumi konkreetsete 
asjaolude üldise hindamise põhjal, võttes 

välja jäetud
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arvesse lõikes 1 osutatud objektiivseid 
kriteeriume.
Kui on täidetud mõni lõike 1 punktides m, 
n, o ja p osutatud objektiivsetest 
kriteeriumidest, peavad liikmesriigid siiski 
kindlaks määrama, et sellel üksikjuhtumil 
eeldatakse põgenemisohu olemasolu, kui 
ei ole tõendatud teisiti.

Or. en

Muudatusettepanek 431
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põgenemisohu esinemine tehakse kindlaks 
üksikjuhtumi konkreetsete asjaolude üldise 
hindamise põhjal, võttes arvesse lõikes 1 
osutatud objektiivseid kriteeriume.

Põgenemisohu esinemine tehakse kindlaks 
üksikjuhtumi konkreetsete asjaolude üldise 
hindamise põhjal, võttes arvesse lõigetes 1 
ja 1a osutatud objektiivseid kriteeriume.

Or. fr

Muudatusettepanek 432
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Fabienne Keller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui on täidetud mõni lõike 1 punktides m, 
n, o ja p osutatud objektiivsetest 
kriteeriumidest, peavad liikmesriigid siiski 
kindlaks määrama, et sellel üksikjuhtumil 
eeldatakse põgenemisohu olemasolu, kui 
ei ole tõendatud teisiti.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Käesolevas ettepanekus kaldutakse kõrvale põhimõttest, et põgenemise riski hindamine peaks 
olema alati individuaalne, lisades teatud põhjustel automaatse põgenemisohu eelduse.

Muudatusettepanek 433
Isabel Santos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui on täidetud mõni lõike 1 punktides m, 
n, o ja p osutatud objektiivsetest 
kriteeriumidest, peavad liikmesriigid siiski 
kindlaks määrama, et sellel üksikjuhtumil 
eeldatakse põgenemisohu olemasolu, kui 
ei ole tõendatud teisiti.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 434
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui on täidetud mõni lõike 1 punktides m, 
n, o ja p osutatud objektiivsetest 
kriteeriumidest, peavad liikmesriigid siiski 
kindlaks määrama, et sellel üksikjuhtumil 
eeldatakse põgenemisohu olemasolu, kui ei 
ole tõendatud teisiti.

Kui on täidetud mõni lõike 1 punktides d, 
e, f, g, h, k, l, m, n, o, p ja q osutatud 
objektiivsetest kriteeriumidest, peavad 
liikmesriigid siiski kindlaks määrama, et 
sellel üksikjuhtumil eeldatakse 
põgenemisohu olemasolu, kui ei ole 
tõendatud teisiti.

Or. fr

Muudatusettepanek 435
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui on täidetud mõni lõike 1 punktides m, 
n, o ja p osutatud objektiivsetest 
kriteeriumidest, peavad liikmesriigid siiski 
kindlaks määrama, et sellel üksikjuhtumil 
eeldatakse põgenemisohu olemasolu, kui ei 
ole tõendatud teisiti.

Kui on täidetud mõni lõike 1 punktides f, 
g, h, i, j, k, m, n, o ja p osutatud 
objektiivsetest kriteeriumidest, peavad 
liikmesriigid kindlaks määrama, et sellel 
üksikjuhtumil eeldatakse põgenemisohu 
olemasolu, kui ei ole tõendatud teisiti.

Or. en

Muudatusettepanek 436
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui on täidetud mõni lõike 1 punktides m, 
n, o ja p osutatud objektiivsetest 
kriteeriumidest, peavad liikmesriigid siiski 
kindlaks määrama, et sellel üksikjuhtumil 
eeldatakse põgenemisohu olemasolu, kui ei 
ole tõendatud teisiti.

Kui on täidetud mõni lõike 1 punktides k, 
m, n, o ja p osutatud objektiivsetest 
kriteeriumidest, peavad liikmesriigid siiski 
kindlaks määrama, et sellel üksikjuhtumil 
eeldatakse põgenemisohu olemasolu, kui ei 
ole tõendatud teisiti.

Or. en

Selgitus

Kolmanda riigi kodanik, kes mõisteti süüdi nt teises liikmesriigis tõsise kuriteo eest, on juba 
iseenesest näidanud liikumist liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek 437
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui on täidetud mõni lõike 1 punktides m, 
n, o ja p osutatud objektiivsetest 
kriteeriumidest, peavad liikmesriigid siiski 

Kui on täidetud mõni lõike 1 punktides m, 
n ja o osutatud objektiivsetest 
kriteeriumidest, peavad liikmesriigid siiski 
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kindlaks määrama, et sellel üksikjuhtumil 
eeldatakse põgenemisohu olemasolu, kui ei 
ole tõendatud teisiti.

kindlaks määrama, et sellel üksikjuhtumil 
eeldatakse põgenemisohu olemasolu, kui ei 
ole tõendatud teisiti.

Or. it

Muudatusettepanek 438
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 Koostöökohustus 7 Kolmandate riikide kodanike 
koostöökohustus

Or. fr

Muudatusettepanek 439
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostöökohustus Teave ja koostöö

Or. en

Muudatusettepanek 440
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostöökohustus Teabe esitamine

Or. en
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Muudatusettepanek 441
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostöökohustus Koostöö

Or. en

Muudatusettepanek 442
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad 
kolmandate riikide kodanikele kohustuse 
teha tagasisaatmismenetluse kõigis 
etappides koostööd liikmesriikide pädevate 
asutustega. See kohustus peab eelkõige 
hõlmama järgmist:

1. Liikmesriigid kehtestavad 
kolmandate riikide kodanikele kohustuse 
teha tagasisaatmismenetluse kõigis 
etappides koostööd liikmesriikide pädevate 
asutustega, välja arvatud juhul, kui 
kolmanda riigi kodanik suudab tõestada, 
et ta võib lahkuda ilma abita. See 
kohustus peab eelkõige hõlmama järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 443
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad 
kolmandate riikide kodanikele kohustuse 
teha tagasisaatmismenetluse kõigis 
etappides koostööd liikmesriikide pädevate 
asutustega. See kohustus peab eelkõige 

1. Liikmesriigid kehtestavad 
kolmandate riikide kodanikele kohustuse 
teha tagasisaatmismenetluse kõigis 
etappides koostööd liikmesriikide pädevate 
asutustega, välja arvatud juhul, kui 
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hõlmama järgmist: kolmanda riigi kodanik suudab tõestada, 
et ta võib lahkuda ilma abita. See 
kohustus peab eelkõige hõlmama järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 444
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad 
kolmandate riikide kodanikele kohustuse 
teha tagasisaatmismenetluse kõigis 
etappides koostööd liikmesriikide pädevate 
asutustega. See kohustus peab eelkõige 
hõlmama järgmist:

1. Liikmesriigid teavitavad 
kolmandate riikide kodanikke 
tagasisaatmismenetluse kõigis etappides 
keeles, millest nad aru saavad, lühidas, 
läbipaistvas, arusaadavas ja kergesti 
kättesaadavas vormis, kasutades selget ja 
lihtsat keelt. Antav teave peab eelkõige 
hõlmama järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 445
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad 
kolmandate riikide kodanikele kohustuse 
teha tagasisaatmismenetluse kõigis 
etappides koostööd liikmesriikide pädevate 
asutustega. See kohustus peab eelkõige 
hõlmama järgmist:

1. Liikmesriigid hõlbustavad 
tagasisaatmismenetluse kõigis etappides 
kolmandate riikide kodanike koostööd 
liikmesriikide pädevate asutustega. Kogu 
teave menetluse kohta tuleb anda 
kolmandate riikide kodanikele keeles, 
millest nad aru saavad.

Or. en
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Muudatusettepanek 446
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad 
kolmandate riikide kodanikele kohustuse 
teha tagasisaatmismenetluse kõigis 
etappides koostööd liikmesriikide pädevate 
asutustega. See kohustus peab eelkõige 
hõlmama järgmist:

1. Liikmesriigid võtavad meetmeid, 
mis hõlbustavad pädevate asutuste ja 
kolmanda riigi kodaniku vastastikust 
koostööd ja teabe edastamist.

Or. en

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus tunnistatakse vastastikuse teabe esitamise ja koostöö 
olulisust tagasisaatmismenetluse vältel. Seega on muudatusettepanek tasakaalustatum kui 
komisjoni ettepanek, mis kohustas üksnes kolmanda riigi kodanikku. Tagasisaatmismenetluses 
usalduse loomiseks on vastastikune teabe esitamine ja koostöö otsustava tähtsusega, muutes 
menetluse tõhusamaks ja tulemuslikumaks ning võimaldades võtta arvesse kolmanda riigi 
kodaniku eriolukorda.

Muudatusettepanek 447
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohustus esitada kõik andmed, 
mida on vaja isiku kindlakstegemiseks või 
isikusamasuse kontrollimiseks;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selgitus: seda elementi kajastab nüüd uus ja tasakaalustatum muudatusettepanek artikli 7 
lõike 2 kohta.
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Muudatusettepanek 448
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohustus esitada kõik andmed, 
mida on vaja isiku kindlakstegemiseks või 
isikusamasuse kontrollimiseks;

(a) kohustus esitada kõik andmed, 
mida on vaja isiku kindlakstegemiseks või 
isikusamasuse kontrollimiseks, sealhulgas 
luu- või hambatestide abil 
kindlaksmääratud vanus;

Or. fr

Muudatusettepanek 449
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohustus esitada kõik andmed, 
mida on vaja isiku kindlakstegemiseks või 
isikusamasuse kontrollimiseks;

(a) kohustust esitada kõik andmed, 
mida on vaja isiku kindlakstegemiseks või 
isikusamasuse kontrollimiseks, ning 
taotluse korral tõendada tehtud 
jõupingutusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 450
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohustus esitada kõik andmed, 
mida on vaja isiku kindlakstegemiseks või 
isikusamasuse kontrollimiseks;

(a) kolmandate riikide kodanikud 
teevad koostööd, et esitada kõik andmed, 
mida on vaja isiku kindlakstegemiseks või 
isikusamasuse kontrollimiseks;
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Or. en

Muudatusettepanek 451
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohustus esitada kõik andmed, 
mida on vaja isiku kindlakstegemiseks või 
isikusamasuse kontrollimiseks;

(a) tagasisaatmismenetluse eri 
etappide ülevaade ja selgitus;

Or. en

Muudatusettepanek 452
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kohustus esitada teavet teekonnal 
läbitud kolmandate riikide kohta;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 453
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kohustus esitada teavet teekonnal 
läbitud kolmandate riikide kohta;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 454
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kohustus esitada teavet teekonnal 
läbitud kolmandate riikide kohta;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selgitus: seda elementi kajastab nüüd uus ja tasakaalustatum muudatusettepanek artikli 7 
lõike 2 kohta.

Muudatusettepanek 455
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kohustus esitada teavet teekonnal 
läbitud kolmandate riikide kohta;

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 456
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kohustus esitada teavet teekonnal 
läbitud kolmandate riikide kohta;

b) kohustus esitada teavet teekonnal 
läbitud kolmandate riikide, kontaktisikute 
ja teejuhtide kohta;

Or. ro
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Muudatusettepanek 457
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kohustus jääda kogu menetluse 
vältel riiki ja olla kättesaadav;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selgitus: seda elementi kajastab nüüd uus ja tasakaalustatum muudatusettepanek artikli 7 
lõike 2 kohta.

Muudatusettepanek 458
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kohustus jääda kogu menetluse 
vältel riiki ja olla kättesaadav;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 459
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kohustus jääda kogu menetluse 
vältel riiki ja olla kättesaadav;

(c) kohustus esitada pädevatele 
asutustele usaldusväärne aadress 
liikmesriigi õiguses sätestatud vormis ja 
tähtaja jooksul ning jääda kogu menetluse 
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vältel riiki ja olla kättesaadav;

Or. fr

Muudatusettepanek 460
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kohustus jääda kogu menetluse 
vältel riiki ja olla kättesaadav;

(c) kolmandate riikide kodanikud on 
kogu menetluse vältel kättesaadavad;

Or. en

Muudatusettepanek 461
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) teadmised tagasisaatmiskohustuse 
täitmata jätmise tagajärgedest pärast 
tagasisaatmisotsust;

Or. en

Muudatusettepanek 462
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

cb) olema teadlik menetluse ajakavast, 
sealhulgas kõigist tähtaegadest, mida 
pädevad asutused peavad järgima, kaasa 
arvatud kinnipidamise tähtajad;
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Or. en

Muudatusettepanek 463
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kohustus esitada kolmandate 
riikide pädevatele asutustele kehtiva 
reisidokumendi saamise taotlus.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selgitus: seda elementi kajastab nüüd uus ja tasakaalustatum muudatusettepanek artikli 7 
lõike 2 kohta.

Muudatusettepanek 464
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kohustus esitada kolmandate 
riikide pädevatele asutustele kehtiva 
reisidokumendi saamise taotlus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 465
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(d) kohustus esitada kolmandate 
riikide pädevatele asutustele kehtiva 
reisidokumendi saamise taotlus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 466
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kohustus esitada kolmandate riikide 
pädevatele asutustele kehtiva 
reisidokumendi saamise taotlus.

(d) kohustus esitada kolmandate riikide 
pädevatele asutustele kehtiva 
reisidokumendi saamise taotlus ning 
edastada kogu teave ja kõik avaldused, 
mis on sellise dokumendi saamiseks 
vajalikud, samuti teha kõnealuste 
asutustega koostööd;

Or. fr

Muudatusettepanek 467
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kohustus esitada kolmandate riikide 
pädevatele asutustele kehtiva 
reisidokumendi saamise taotlus.

(d) kohustus esitada kolmandate riikide 
pädevatele asutustele kehtiva 
reisidokumendi saamise taotlus ning täita 
nõudeid seoses oma tervisliku olukorraga 
päritoluriigi nõuete kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 468
Jeroen Lenaers
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kohustus esitada kolmandate riikide 
pädevatele asutustele kehtiva 
reisidokumendi saamise taotlus.

(d) kohustus esitada kolmandate riikide 
pädevatele asutustele taotlus kehtiva 
reisidokumendi saamiseks ning täita 
nõudeid seoses oma tervisliku olukorraga 
päritoluriigi nõuete kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 469
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) selge ülevaade menetluseaegsetest 
õigustest ja kohustustest, sealhulgas õigus 
tõhusale õiguskaitsevahendile, et kaevata 
edasi tagasisaatmist või kinnipidamist 
käsitlevad otsused või taotleda nende 
läbivaatamist, nagu on osutatud artiklites 
15 ja 18a, ning õigus tasuta õigusabile ja 
suulisele tõlkele;

Or. en

Muudatusettepanek 470
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(da) kohustus tulla isiklikult 
liikmesriigi või kolmanda riigi pädevasse 
asutusse kohale, kui see on sel eesmärgil 
nõutav.
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Or. fr

Muudatusettepanek 471
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

db) teadmised artiklites 15 ja 18 
osutatud tagasisaatmise või 
kinnipidamisega seotud otsuste tulemuste 
kohta, selle põhjused, otsuse tegemisel 
arvesse võetud asjaolud, samuti sellise 
otsuse tähtajad ja viis, mil moel võib 
taolise otsuse vaidlustada.

Or. en

Muudatusettepanek 472
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis a osutatud 
andmete hulka kuuluvad kolmandate 
riikide kodanike avaldused ja nende 
valduses olevad dokumendid nende isiku, 
kodakondsuse või kodakondsuste, vanuse, 
eelmise elukohariigi (eelmiste 
elukohariikide) ja eelmise elukoha 
(eelmiste elukohtade), reisiteekonna ja 
reisidokumentide kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 473
Anne-Sophie Pelletier
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis a osutatud 
andmete hulka kuuluvad kolmandate 
riikide kodanike avaldused ja nende 
valduses olevad dokumendid nende isiku, 
kodakondsuse või kodakondsuste, vanuse, 
eelmise elukohariigi (eelmiste 
elukohariikide) ja eelmise elukoha 
(eelmiste elukohtade), reisiteekonna ja 
reisidokumentide kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 474
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis a osutatud 
andmete hulka kuuluvad kolmandate 
riikide kodanike avaldused ja nende 
valduses olevad dokumendid nende isiku, 
kodakondsuse või kodakondsuste, vanuse, 
eelmise elukohariigi (eelmiste 
elukohariikide) ja eelmise elukoha 
(eelmiste elukohtade), reisiteekonna ja 
reisidokumentide kohta.

2. 1) Kolmanda riigi kodanik teavitab 
pädevaid asutusi parimate teadmiste ja 
võimaluste piires tema isiku tuvastamiseks 
või kontrollimiseks vajalikest 
elementidest, sealhulgas võimaluse korral 
dokumentidest kodakondsuse või 
kodakondsuste, vanuse, eelmise 
elukohariigi (eelmiste elukohariikide) ja 
eelmise elukoha (eelmiste elukohtade), 
reisiteekonna ja reisidokumentide kohta. 
Samuti jääb kolmanda riigi kodanik kogu 
menetluse ajal kohal ja kättesaadavaks 
ning teeb võimaluste piires koostööd 
kehtivate reisidokumentide saamiseks 
kolmandate riikide pädevate asutustega, 
kui see ei kahjusta tema õigusi ega 
ohutust.

Or. en
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Muudatusettepanek 475
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis a osutatud andmete 
hulka kuuluvad kolmandate riikide 
kodanike avaldused ja nende valduses 
olevad dokumendid nende isiku, 
kodakondsuse või kodakondsuste, vanuse, 
eelmise elukohariigi (eelmiste 
elukohariikide) ja eelmise elukoha 
(eelmiste elukohtade), reisiteekonna ja 
reisidokumentide kohta.

2. Lõike 1 punktis a osutatud andmete 
hulka kuuluvad kolmandate riikide 
kodanike avaldused ja nende valduses 
olevad dokumendid nende isiku, 
kodakondsuse või kodakondsuste, vanuse 
ja meetodi kohta, kuidas kontrollida luu- 
või hambatesti abil kindlaksmääratud 
vanust, eelmise elukohariigi (eelmiste 
elukohariikide) ja eelmise elukoha 
(eelmiste elukohtade), reisiteekonna ja 
reisidokumentide kohta ning kõik muud 
andmed, mida liikmesriigid peavad 
kasulikuks.

Or. fr

Muudatusettepanek 476
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis a osutatud andmete 
hulka kuuluvad kolmandate riikide 
kodanike avaldused ja nende valduses 
olevad dokumendid nende isiku, 
kodakondsuse või kodakondsuste, vanuse, 
eelmise elukohariigi (eelmiste 
elukohariikide) ja eelmise elukoha 
(eelmiste elukohtade), reisiteekonna ja 
reisidokumentide kohta.

2. Lõike 1 punktis a osutatud andmete 
hulka kuuluvad kolmandate riikide 
kodanike avaldused ja nende valduses 
olevad dokumendid nende isiku, 
sünnikoha ja -kuupäeva, kodakondsuse 
või kodakondsuste, eelmise elukohariigi 
(eelmiste elukohariikide) ja eelmise 
elukoha (eelmiste elukohtade), 
reisiteekonna ning reisidokumentide, 
samuti biomeetriliste andmete kohta.

Or. fr
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Muudatusettepanek 477
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teatavad kolmandate 
riikide kodanikele, millised on lõikes 1 
osutatud kohustuse täitmata jätmise 
tagajärjed.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 478
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teatavad kolmandate 
riikide kodanikele, millised on lõikes 1 
osutatud kohustuse täitmata jätmise 
tagajärjed.

3. Liikmesriigid teatavad kolmandate 
riikide kodanikele kirjalikult lühidas, 
läbipaistvas, arusaadavas ja kergesti 
kättesaadavas vormis, kasutades selget ja 
lihtsat keelt ning standardvormi, mille 
töötab välja Euroopa Piiri- ja 
Rannikuvalve Amet, ning keeles, millest 
taotleja aru saab. Lisaks esitatakse see 
teave vajaduse korral suuliselt ja 
visuaalselt videote või piktogrammide 
kaudu ning selles arvestatakse 
individuaalsete asjaoludega, eriti 
haavatavate isikute puhul. Kõnealune 
teave hõlmab vähemalt selget ülevaadet 
tagasisaatmismenetlusest, 
menetluseaegsetest õigustest ja 
kohustustest, pärast tagasisaatmisotsuse 
saamist tagasipöördumise kohustuse 
täitmata jätmise tagajärgedest, nõu 
andvate valitsusväliste ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide kontaktandmetest ning 
jätkusuutliku tagasisaatmise võimalustest, 
nagu nt toetus- ja taasintegreerimise 
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meetmed.

Or. en

Selgitus

See sätestab esitatava teabe täpsemad elemendid ja vormid, kooskõlas ka Euroopa 
seisukohtadega ühise varjupaigasüsteemi teabe esitamise kohta ja nagu kolmepoolsetel 
kohtumistel juba osaliselt kokku lepitud.

Muudatusettepanek 479
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teatavad kolmandate 
riikide kodanikele, millised on lõikes 1 
osutatud kohustuse täitmata jätmise 
tagajärjed.

3. Liikmesriigid teatavad kolmandate 
riikide kodanikele, millised on lõikes 1 
osutatud kohustuse täitmata jätmise 
tagajärjed. Laste puhul antakse teavet 
lastesõbralikul viisil ja neile arusaadavas 
keeles lastekaitseametnike või eestkostja 
juuresolekul.

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et lapse parimad huvid on alati peamine kaalutlus, tuleks perekonnast eraldatud 
ja saatjata lastele määrata eestkostja. Muudatusettepanek põhineb Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Ameti käsiraamatul vanemliku hoolitsuseta jäänud laste eestkoste kohta, lk 26 jj.

Muudatusettepanek 480
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teatavad kolmandate 
riikide kodanikele, millised on lõikes 1 
osutatud kohustuse täitmata jätmise 

3. Liikmesriigid teatavad kolmandate 
riikide kodanikele, millised on lõikes 1 
osutatud kohustuse täitmata jätmise 
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tagajärjed. tagajärjed. Liikmesriigid kehtestavad 
sellise teabe esitamise korra.

Or. fr

Muudatusettepanek 481
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Kogu lõikes 1 osutatud teave 
esitatakse õigel ajal, et kolmanda riigi 
kodanik saaks kasutada käesoleva 
direktiiviga tagatud õigusi. Teave 
esitatakse nii suuliselt kui ka kirjalikult. 
Alaealiste puhul esitavad teabe 
lastesõbralikul viisil nõuetekohase 
väljaõppe saanud töötajad, kes on saanud 
nõuetekohase väljaõppe ka liidu ja 
rahvusvahelises inimõigusi käsitlevas 
õiguses ning ka liidu ja rahvusvahelises 
pagulasõiguses, kaasates pereliikmed või 
eestkostja.

Or. en

Muudatusettepanek 482
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3b. Liikmesriigid teevad 
kättesaadavaks üldised teabelehed, mis 
selgitavad nii suuliselt kui ka kirjalikult 
tagasisaatmismenetluse põhielemente.

Or. en
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Muudatusettepanek 483
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3c. Liikmesriigid teevad kolmanda 
riigi kodanikule kättesaadavaks juhtumi 
menetleja pakutava abi, et abistada teda 
menetluse kestel kooskõlas artikliga 14.

Or. en

Muudatusettepanek 484
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3d. Liikmesriigid annavad kolmandate 
riikide kodanikele tagasisaatmisprotsessi 
ajal võimaluse suhelda Rahvusvahelise 
Migratsiooniorganisatsiooniga (IOM) 
ning õigusabi või nõustamist pakkuvate 
organisatsioonide kontaktandmed. 
Õigusabi või nõustamist pakutakse 
süstemaatiliselt ja menetluse kõigis 
etappides, sh seoses 
õiguskaitsevahenditega.

Or. en

Muudatusettepanek 485
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3e. Liikmesriigid tagavad kolmandate 
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riikide kodanikele tagasisaatmisprotsessi 
ajal juurdepääsu tervishoiule ja muudele 
neile vajalikele sotsiaalteenustele.

Or. en

Muudatusettepanek 486
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7a
Õigus avaldada arvamust

Enne kui võetakse vastu 
tagasisaatmisotsus, tagatakse kolmanda 
riigi kodanikule õigus avaldada arvamust, 
eelkõige järgmise kaalumiseks:
a) kolmanda riigi kodaniku seaduslikult 
või ebaseaduslikult riigis viibimine;
b) kõik asjaolud, mis mõjutavad 
tagasisaatmisotsuse väljastamise 
kohustust artikli 8 lõigete 2, 3, 4 ja 5 
alusel;
c) isiklik ja perekondlik olukord;
d) valmisolek lahkuda vabatahtlikult 
artikli 9 kohaselt;
e) mis tahes muu asjakohane üksikasi, et 
vältida põhiõiguste rikkumist, eelkõige 
mittetagasisaatmise põhimõtte, 
perekonnaelu austamise õiguse ning lapse 
parimate huvide rikkumist.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kehtestada õigus avaldada arvamust selle kolmanda riigi 
kodaniku jaoks, kelle suhtes on tehtud tagasisaatmisotsus, nagu on tunnistanud Euroopa 
Liidu Kohus kohtuasjades C-249/13 (Boudjlida) ja C-82/16 (K.A. jt).
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Muudatusettepanek 487
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EBASEADUSLIKU RIIGISVIIBIMISE 
LÕPETAMINE

SEADUSLIKU ALUSETA 
RIIGISVIIBIMISE LÕPETAMINE

Or. en

Selgitus

Terminit „ebaseaduslik“ ei peeta rändekontekstis asjakohaseks. See asendatakse terves 
tekstis väljendiga „seadusliku aluseta“. Rahvusvahelised ühendused, nagu ÜRO 
Peaassamblee ja Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon, on kõik soovitanud kasutada 
termineid „seadusliku aluseta“ või „dokumentideta“.

Muudatusettepanek 488
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EBASEADUSLIKU RIIGISVIIBIMISE 
LÕPETAMINE

SEADUSLIKU ALUSETA 
RIIGISVIIBIMISE LÕPETAMINE

Or. en

Muudatusettepanek 489
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks lõigetes 2 kuni 5 
sätestatud erandite kohaldamist, 
väljastavad liikmesriigid 
tagasisaatmisotsuse iga kolmanda riigi 
kodaniku kohta, kes viibib nende 

1. Ilma et see piiraks lõigetes 2 kuni 5 
sätestatud erandite kohaldamist, 
kontrollivad liikmesriigid alati enne 
tagasisaatmisotsuse väljastamist iga 
kolmanda riigi kodaniku kohta, kes viibib 
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territooriumil ebaseaduslikult. nende territooriumil seadusliku aluseta, 
kas isiku staatust on võimalik 
liikmesriigiga olemasolevate sidemete 
alusel seadustada.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on lahutamatult seotud põhjenduse 4 kohta esitatud 
muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 490
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks lõigetes 2 kuni 5 
sätestatud erandite kohaldamist, 
väljastavad liikmesriigid 
tagasisaatmisotsuse iga kolmanda riigi 
kodaniku kohta, kes viibib nende 
territooriumil ebaseaduslikult.

1. Ilma et see piiraks lõigetes 2 kuni 5 
sätestatud erandite kohaldamist, 
väljastavad liikmesriigid 
tagasisaatmisotsuse ja kinnipidamisotsuse 
iga kolmanda riigi kodaniku kohta, kes 
viibib nende territooriumil ebaseaduslikult.

Or. nl

Selgitus

Tagasisaatmisotsus ilma kinnipidamisotsuseta on praegu enamikul juhtudest jäänud 
komistuskiviks. Just seetõttu Euroopa varjupaigapoliitika nurjub. See muudatusettepanek 
järgib põhjenduses 28 esitatud soovitust mitte takistada tagasisaatmise ettevalmistamist.

Muudatusettepanek 491
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks lõigetes 2 kuni 5 
sätestatud erandite kohaldamist, 
väljastavad liikmesriigid 

1. Ilma et see piiraks lõigetes 2 kuni 5 
sätestatud erandite kohaldamist, 
väljastavad liikmesriigid 
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tagasisaatmisotsuse iga kolmanda riigi 
kodaniku kohta, kes viibib nende 
territooriumil ebaseaduslikult.

tagasisaatmisotsuse iga kolmanda riigi 
kodaniku kohta, kes viibib nende 
territooriumil seadusliku aluseta.

Or. en

Selgitus

Terminit „ebaseaduslik“ ei peeta rändekontekstis asjakohaseks. See asendatakse terves 
tekstis väljendiga „seadusliku aluseta“. Rahvusvahelised ühendused, nagu ÜRO 
Peaassamblee ja Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon, on kõik soovitanud kasutada 
termineid „seadusliku aluseta“ või „dokumentideta“.

Muudatusettepanek 492
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigi territooriumil 
ebaseaduslikult viibivad kolmanda riigi 
kodanikud, kellele on mõnes muus 
liikmesriigis väljastatud kehtiv elamisluba 
või muu riigis viibimise õigust andev luba, 
peavad viivitamatult minema kõnealuse 
liikmesriigi territooriumile. Kui 
asjaomane kolmanda riigi kodanik seda 
nõuet ei täida või kui kolmanda riigi 
kodaniku viivitamatut lahkumist nõutakse 
avaliku korra või riikliku julgeoleku 
huvides, kohaldatakse lõiget 1.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 4 kohta 
esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 493
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigi territooriumil 
ebaseaduslikult viibivad kolmanda riigi 
kodanikud, kellele on mõnes muus 
liikmesriigis väljastatud kehtiv elamisluba 
või muu riigis viibimise õigust andev luba, 
peavad viivitamatult minema kõnealuse 
liikmesriigi territooriumile. Kui asjaomane 
kolmanda riigi kodanik seda nõuet ei täida 
või kui kolmanda riigi kodaniku 
viivitamatut lahkumist nõutakse avaliku 
korra või riikliku julgeoleku huvides, 
kohaldatakse lõiget 1.

2. Kolmandate riikide kodanikud, kes 
viibivad seadusliku aluseta liikmesriigi 
territooriumil ja kellel on kehtiv elamisluba 
või muu teise liikmesriigi väljaantud luba, 
mis pakub viibimisõigust, peavad 
viivitamatult minema selle teise 
liikmesriigi territooriumile. Kui asjaomane 
kolmanda riigi kodanik seda nõuet ei täida 
või kui kolmanda riigi kodaniku 
viivitamatut lahkumist nõutakse avaliku 
korra või riikliku julgeoleku huvides, 
kohaldatakse lõiget 1.

Or. en

Selgitus

Terminit „ebaseaduslik“ ei peeta rändekontekstis asjakohaseks. See asendatakse terves 
tekstis väljendiga „seadusliku aluseta“. Rahvusvahelised ühendused, nagu ÜRO 
Peaassamblee ja Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon, on kõik soovitanud kasutada 
termineid „seadusliku aluseta“ või „dokumentideta“.

Muudatusettepanek 494
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui asjaomane kolmanda riigi kodanik 
seda nõuet ei täida, kohaldatakse lõiget 1 
ning tagasisaatmisotsuse väljastanud 
liikmesriik alustab konsulteerimist 
kooskõlas määruse (EL) 2018/1860 
artikliga 10.
Kui elamisloa või muu riigisviibimise 
õigust andva loa väljastanud liikmesriik 
teavitab tagasisaatmisotsuse väljastanud 
liikmesriiki sellest, et ta jätab elamisloa 
või õiguse kehtima, või kui ta ei tee otsust 
määruse (EL) 2018/1860 artikli 10 
punktis e sätestatud aja jooksul, on 
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kõnealune liikmesriik kohustatud lubama 
kolmanda riigi kodaniku oma 
territooriumile.

Or. en

Selgitus

Kuna määrusega kehtestatakse üksnes eeskirjad liikmesriikide omavahelise konsulteerimise 
kohta, tuleks direktiiviga kehtestada eeskiri, et liikmesriik lubaks kolmanda riigi kodaniku 
oma territooriumile, mis on määruse (EL) 2018/1860 kohaselt alustatud menetluse loogiline 
tagajärg juhtudel, mil kehtivat elamisluba või muud riigisviibimise õigust andvat luba ei 
tunnistatud kehtetuks. Kuna IS-i tagasisaatmist käsitlevad õigusaktid avaldati 28. novembril 
2018 pärast komisjoni tagasisaatmise ettepanekut, on oluline need kaks toimikut omavahel 
siduda, kuna mõlemad puudutavad tagasisaatmise küsimust ja õiguslikku järjepidevust.

Muudatusettepanek 495
Pietro Bartolo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad loobuda 
tagasisaatmisotsuse väljastamisest nende 
territooriumil ebaseaduslikult viibiva 
kolmanda riigi kodaniku suhtes, kui mõni 
teine liikmesriik võtab kõnealuse kolmanda 
riigi kodaniku tagasi 13. jaanuaril 2009 
kehtivate kahepoolsete lepingute või 
kokkulepete kohaselt. Sellisel juhul 
kohaldab asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku tagasi võtnud liikmesriik 
lõiget 1.

3. Liikmesriigid võivad loobuda 
tagasisaatmisotsuse väljastamisest nende 
territooriumil ebaseaduslikult viibiva 
kolmanda riigi kodaniku suhtes, kui mõni 
teine liikmesriik võtab kõnealuse kolmanda 
riigi kodaniku tagasi 13. jaanuaril 2009 
kehtivate lepingute kohaselt. Liikmesriigi 
otsus mitte jätkata tagasisaatmisotsuse 
vastuvõtmist vastavalt kahepoolsele 
kokkuleppele peab olema kirjalik ja 
asjakohaste põhjendustega ning selles 
tuleb arvesse võtta kõiki käesoleva 
direktiivi ja ELi õigusega ette nähtud 
menetluslikke ja sisulisi tagatisi. Selliste 
otsustega ei tohi kunagi piirata 
juurdepääsu rahvusvahelise kaitse 
menetlusele ega laste õigusi.

Or. it

Selgitus

Demokraatlikku ja parlamentaarset kontrolli võimaldatakse ainult tagasivõtulepingutega; 
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kõikides otsustes tagasisaatmist mitte jätkata peab austama kõiki menetluslikke ja sisulisi 
tagatisi ning kaitsma lapse huvidest lähtumise põhimõtet. Muudatusettepanek on seotud 
põhjenduste 16 ja 19 kohta esitatud muudatusettepanekutega tagasisaatmisotsuste ja nende 
edasikaebamise võimaluse kohta.

Muudatusettepanek 496
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad loobuda 
tagasisaatmisotsuse väljastamisest nende 
territooriumil ebaseaduslikult viibiva 
kolmanda riigi kodaniku suhtes, kui mõni 
teine liikmesriik võtab kõnealuse kolmanda 
riigi kodaniku tagasi 13. jaanuaril 2009 
kehtivate kahepoolsete lepingute või 
kokkulepete kohaselt. Sellisel juhul 
kohaldab asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku tagasi võtnud liikmesriik lõiget 1.

3. Liikmesriigid võivad loobuda 
tagasisaatmisotsuse väljastamisest nende 
territooriumil seadusliku aluseta viibiva 
kolmanda riigi kodaniku suhtes, kui mõni 
teine liikmesriik võtab kõnealuse kolmanda 
riigi kodaniku tagasi 13. jaanuaril 2009 
kehtivate kahepoolsete lepingute või 
kokkulepete kohaselt. Sellisel juhul 
kohaldab asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku tagasi võtnud liikmesriik lõiget 1.

Or. en

Selgitus

Terminit „ebaseaduslik“ ei peeta rändekontekstis asjakohaseks. See asendatakse terves 
tekstis väljendiga „seadusliku aluseta“. Rahvusvahelised ühendused, nagu ÜRO 
Peaassamblee ja Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon, on kõik soovitanud kasutada 
termineid „seadusliku aluseta“ või „dokumentideta“.

Muudatusettepanek 497
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad igal ajal 
otsustada väljastada nende territooriumil 
ebaseaduslikult viibivale kolmanda riigi 
kodanikule kaastundega seotud, 
humanitaar- või muudel põhjustel eraldi 

välja jäetud
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elamisloa või muu loa riigis viibida. 
Sellisel juhul tagasisaatmisotsust ei 
väljastata. Kui tagasisaatmisotsus on juba 
väljastatud, siis see tühistatakse või 
peatatakse elamisloa või mõne muu riigis 
viibimist lubava loa kehtivusajaks.

Or. nl

Selgitus

Varjupaigamenetlus annab iseenesest piisavad tagatised, et kolmanda riigi kodaniku 
individuaalset olukorda võetakse arvesse. See muudatusettepanek on seotud põhjendusega 28, 
milles juba viidatakse individuaalsele hinnangule.

Muudatusettepanek 498
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad igal ajal 
otsustada väljastada nende territooriumil 
ebaseaduslikult viibivale kolmanda riigi 
kodanikule kaastundega seotud, 
humanitaar- või muudel põhjustel eraldi 
elamisloa või muu loa riigis viibida. 
Sellisel juhul tagasisaatmisotsust ei 
väljastata. Kui tagasisaatmisotsus on juba 
väljastatud, siis see tühistatakse või 
peatatakse elamisloa või mõne muu riigis 
viibimist lubava loa kehtivusajaks.

4. Liikmesriigid uurivad alati, kas 
nende territooriumil seadusliku aluseta 
viibivale kolmanda riigi kodanikule võiks 
väljastada kaastundlikel, humanitaar-, 
õigustepõhistel või muudel põhjustel 
sõltumatu elamisloa või muu loa riigis 
viibida. Sellisel juhul tagasisaatmisotsust ei 
väljastata. Kui tagasisaatmisotsus on juba 
väljastatud, siis see tühistatakse või 
peatatakse elamisloa või mõne muu riigis 
viibimist lubava loa kehtivusajaks.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 4 kohta 
esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 499
Pietro Bartolo
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad igal ajal 
otsustada väljastada nende territooriumil 
ebaseaduslikult viibivale kolmanda riigi 
kodanikule kaastundlikel, humanitaar- või 
muudel põhjustel sõltumatu elamisloa või 
muu loa riigis viibida. Sellisel juhul 
tagasisaatmisotsust ei väljastata. Kui 
tagasisaatmisotsus on juba väljastatud, siis 
see tühistatakse või peatatakse elamisloa 
või mõne muu riigis viibimist lubava loa 
kehtivusajaks.

4. Liikmesriigid peavad iga juhtumi 
puhul kaaluma võimalust väljastada nende 
territooriumil ebaseaduslikult viibivale 
kolmanda riigi kodanikule kaastundlikel, 
humanitaar- või muudel põhjustel 
sõltumatu elamisloa või muu loa riigis 
viibida. Sellisel juhul tagasisaatmisotsust ei 
väljastata. Kui tagasisaatmisotsus on juba 
väljastatud, siis see tühistatakse või 
peatatakse elamisloa või mõne muu riigis 
viibimist lubava loa kehtivusajaks.

Or. it

Selgitus

Praegune sõnastus jätab liikmesriikidele piisavalt ruumi otsustada, kas kasutada võimalust 
väljastada kaastundlikel või humanitaarsetel põhjustel elamisluba või muu luba või seda 
mitte teha. Muudatusettepanek on seotud põhjenduse 19 kohta esitatud muudatustega otsuse 
peatamise kohta muudel põhjustel.

Muudatusettepanek 500
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad igal ajal 
otsustada väljastada nende territooriumil 
ebaseaduslikult viibivale kolmanda riigi 
kodanikule kaastundega seotud, 
humanitaar- või muudel põhjustel eraldi 
elamisloa või muu loa riigis viibida. 
Sellisel juhul tagasisaatmisotsust ei 
väljastata. Kui tagasisaatmisotsus on juba 
väljastatud, siis see tühistatakse või 
peatatakse elamisloa või mõne muu riigis 
viibimist lubava loa kehtivusajaks.

4. Liikmesriigid võivad igal ajal 
otsustada väljastada nende territooriumil 
seadusliku aluseta viibivale kolmanda riigi 
kodanikule kaastundlikel, humanitaar- või 
muudel põhjustel sõltumatu elamisloa või 
muu loa riigis viibida. Sellisel juhul 
tagasisaatmisotsust ei väljastata. Kui 
tagasisaatmisotsus on juba väljastatud, siis 
see tühistatakse või peatatakse elamisloa 
või mõne muu riigis viibimist lubava loa 
kehtivusajaks.

Or. en
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Selgitus

Terminit „ebaseaduslik“ ei peeta rändekontekstis asjakohaseks. See asendatakse terves 
tekstis väljendiga „seadusliku aluseta“. Rahvusvahelised ühendused, nagu ÜRO 
Peaassamblee ja Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon, on kõik soovitanud kasutada 
termineid „seadusliku aluseta“ või „dokumentideta“.

Muudatusettepanek 501
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui seoses kolmanda riigi 
kodanikuga, kes viibib liikmesriigi 
territooriumil ebaseaduslikult, on pooleli 
elamisloa või muu riigisviibimist lubava 
loa uuendamise menetlus, kaalub 
kõnealune liikmesriik tagasisaatmisotsuse 
väljastamisest hoidumist, kuni pooleliolev 
menetlus on lõppenud.

5. Kui seoses kolmanda riigi 
kodanikuga, kes viibib liikmesriigi 
territooriumil ebaseaduslikult, on pooleli 
elamisloa või muu riigisviibimist lubava 
loa uuendamise menetlus, lõpetab 
tagasisaatmisotsus selle menetluse.

Or. nl

Selgitus

Varjupaigapoliitikat kahjustavat erinevate menetluste segamist tuleks vältida. See 
muudatusettepanek on vajalik põhjenduses 3 sätestatud eesmärgi saavutamiseks.

Muudatusettepanek 502
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui seoses kolmanda riigi 
kodanikuga, kes viibib liikmesriigi 
territooriumil ebaseaduslikult, on pooleli 
elamisloa või muu riigisviibimist lubava 
loa uuendamise menetlus, kaalub 
kõnealune liikmesriik tagasisaatmisotsuse 
väljastamisest hoidumist, kuni pooleliolev 

5. Kui seoses kolmanda riigi 
kodanikuga, kes viibib liikmesriigi 
territooriumil seadusliku aluseta, on 
pooleli elamisloa või muu riigisviibimist 
lubava loa uuendamise menetlus, kaalub 
kõnealune liikmesriik tagasisaatmisotsuse 
väljastamisest hoidumist, kuni pooleliolev 
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menetlus on lõppenud. menetlus on lõppenud.

Or. en

Selgitus

Terminit „ebaseaduslik“ ei peeta rändekontekstis asjakohaseks. See asendatakse terves 
tekstis väljendiga „seadusliku aluseta“. Rahvusvahelised ühendused, nagu ÜRO 
Peaassamblee ja Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon, on kõik soovitanud kasutada 
termineid „seadusliku aluseta“ või „dokumentideta“.

Muudatusettepanek 503
Isabel Santos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid väljastavad 
tagasisaatmisotsuse viivitamata pärast 
seda, kui on vastu võetud otsus, millega 
lõpetatakse kolmanda riigi kodaniku 
seaduslik riigis viibimine, sealhulgas 
otsus, millega jäetakse kolmanda riigi 
kodanikule määruse (EL) …/… 
[miinimumnõuete määrus] kohaselt 
pagulasseisund või täiendava kaitse 
seisund andmata.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 504
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid väljastavad 
tagasisaatmisotsuse viivitamata pärast 
seda, kui on vastu võetud otsus, millega 
lõpetatakse kolmanda riigi kodaniku 
seaduslik riigis viibimine, sealhulgas 

välja jäetud
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otsus, millega jäetakse kolmanda riigi 
kodanikule määruse (EL) …/… 
[miinimumnõuete määrus] kohaselt 
pagulasseisund või täiendava kaitse 
seisund andmata.

Or. en

Muudatusettepanek 505
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid väljastavad 
tagasisaatmisotsuse viivitamata pärast 
seda, kui on vastu võetud otsus, millega 
lõpetatakse kolmanda riigi kodaniku 
seaduslik riigis viibimine, sealhulgas 
otsus, millega jäetakse kolmanda riigi 
kodanikule määruse (EL) …/… 
[miinimumnõuete määrus] kohaselt 
pagulasseisund või täiendava kaitse 
seisund andmata.

Liikmesriigid väljastavad 
tagasisaatmisotsuse oma siseriiklikes 
õigusaktides sätestatu kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 506
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid väljastavad 
tagasisaatmisotsuse viivitamata pärast 
seda, kui on vastu võetud otsus, millega 
lõpetatakse kolmanda riigi kodaniku 
seaduslik riigis viibimine, sealhulgas 
otsus, millega jäetakse kolmanda riigi 
kodanikule määruse (EL) …/… 
[miinimumnõuete määrus] kohaselt 

Liikmesriigid võivad väljastada 
tagasisaatmisotsuse viivitamata pärast 
seda, kui on vastu võetud otsus, millega 
lõpetatakse kolmanda riigi kodaniku 
seaduslik riigis viibimine.
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pagulasseisund või täiendava kaitse 
seisund andmata.

Or. en

Muudatusettepanek 507
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid väljastavad 
tagasisaatmisotsuse viivitamata pärast 
seda, kui on vastu võetud otsus, millega 
lõpetatakse kolmanda riigi kodaniku 
seaduslik riigis viibimine, sealhulgas otsus, 
millega jäetakse kolmanda riigi kodanikule 
määruse (EL) …/… [miinimumnõuete 
määrus] kohaselt pagulasseisund või 
täiendava kaitse seisund andmata.

Liikmesriigid väljastavad 
tagasisaatmisotsuse viivitamata pärast 
seda, kui on vastu võetud otsus, millega 
lõpetatakse kolmanda riigi kodaniku 
seaduslik riigis viibimine, sealhulgas otsus, 
millega jäetakse kolmanda riigi kodanikule 
määruse (EL) …/… [miinimumnõuete 
määrus] kohaselt pagulasseisund või 
täiendava kaitse seisund andmata ainult 
siis, kui varjupaigamenetluses hinnatakse 
individuaalselt Euroopa ja 
rahvusvahelises õiguses sätestatud 
tagasisaatmiskeelu põhimõtte kogu 
ulatust.

Or. en

Selgitus

Tagasisaatmisotsuse väljastamine vahetult pärast seaduslikku riigis viibimist lõpetavat otsust 
või koos sellega peaks olema liikmesriikidele võimalik, kuid mitte kohustuslik, kuna teatud 
juhtudel võivad üksikud asjaolud nõuda selle mitte tegemist. Pealegi ei hinda kõik 
liikmesriigid varjupaigamenetluse ajal või seadusliku viibimise tagasilükkamise või 
lõpetamise otsuse vastuvõtmise ajal tagasisaatmise aspekti tagasisaatmisseadustiku alusel 
täielikult. Samuti ei tohiks selline tagasisaatmisotsuse kohene väljaandmine rikkuda 
võimalikke jõupingutusi kaebuse esitamiseks ega õigust jääda selliste kaebuste läbivaatamise 
ajal riigi territooriumile.

Muudatusettepanek 508
Monika Hohlmeier
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid väljastavad 
tagasisaatmisotsuse viivitamata pärast 
seda, kui on vastu võetud otsus, millega 
lõpetatakse kolmanda riigi kodaniku 
seaduslik riigis viibimine, sealhulgas otsus, 
millega jäetakse kolmanda riigi kodanikule 
määruse (EL) …/… [miinimumnõuete 
määrus] kohaselt pagulasseisund või 
täiendava kaitse seisund andmata.

Liikmesriigid väljastavad 
tagasisaatmisotsuse viivitamata pärast 
seda, kui on vastu võetud otsus, millega 
lõpetatakse kolmanda riigi kodaniku 
seaduslik riigis viibimine, sealhulgas otsus, 
millega jäetakse kolmanda riigi kodanikule 
määruse (EL) …/… [miinimumnõuete 
määrus] kohaselt pagulasseisund või 
täiendava kaitse seisund andmata, et 
tagada sujuvad menetlused, milles 
võetakse samuti arvesse tagasipöördujate 
parimaid huve.

Or. en

Muudatusettepanek 509
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid väljastavad 
tagasisaatmisotsuse viivitamata pärast 
seda, kui on vastu võetud otsus, millega 
lõpetatakse kolmanda riigi kodaniku 
seaduslik riigis viibimine, sealhulgas otsus, 
millega jäetakse kolmanda riigi kodanikule 
määruse (EL) …/… [miinimumnõuete 
määrus] kohaselt pagulasseisund või 
täiendava kaitse seisund andmata.

Liikmesriigid väljastavad 
tagasisaatmisotsuse samaaegselt või 
viivitamata pärast seda, kui on vastu 
võetud otsus, millega lõpetatakse kolmanda 
riigi kodaniku seaduslik riigis viibimine, 
sealhulgas otsus, millega jäetakse 
kolmanda riigi kodanikule määruse (EL) 
…/… [miinimumnõuete määrus] kohaselt 
pagulasseisund või täiendava kaitse 
seisund andmata.

Or. fr

Muudatusettepanek 510
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) samas aktis koos otsusega, millega 
lõpetatakse kolmanda riigi kodaniku 
seaduslik riigis viibimine või millega ei 
anta selleks luba, sealhulgas otsus, 
millega jäetakse kolmanda riigi 
kodanikule määruse (EL) …/… 
[miinimumnõuete määrus] kohaselt 
pagulasseisund või täiendava kaitse 
seisund andmata [Miinimumnõuete 
määrus]. või

Or. en

Muudatusettepanek 511
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1 – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) koos põhjendamatu viivituseta 
pärast otsuse vastuvõtmist, millega 
lõpetatakse või keeldutakse kolmanda 
riigi kodaniku seaduslikust riigis 
viibimisest, sealhulgas otsus, millega ei 
anta kolmanda riigi kodanikule 
pagulasseisundit ega täiendava kaitse 
seisundit vastavalt määrusele (EL) ... / ... 
[Miinimumnõuete määrus]

Or. en

Muudatusettepanek 512
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev direktiiv ei takista liikmesriikidel 
võtta vastu tagasisaatmisotsust 
koos otsusega, millega lõpetatakse 
kolmanda riigi kodaniku seaduslik riigis 
viibimine, väljasaatmisotsusega ja/või 
sisenemiskeeluga ühe ja sama oma 
siseriiklikus õiguses ettenähtud haldus- või 
kohtuotsuse või haldus- või kohtuaktiga.

Käesolev direktiiv ei takista liikmesriikidel 
võtta vastu tagasisaatmisotsust 
koos otsusega, millega lõpetatakse 
kolmanda riigi kodaniku seaduslik riigis 
viibimine, väljasaatmisotsusega ja/või 
sisenemiskeeluga ühe ja sama oma 
siseriiklikus õiguses ettenähtud haldus- või 
kohtuotsuse või haldus- või kohtuaktiga, 
ilma et see piiraks III peatükis ning liidu 
ja siseriikliku õiguse muude asjakohaste 
sätete kohaselt sätestatud menetluslikke 
tagatisi.

Or. en

Muudatusettepanek 513
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev direktiiv ei takista liikmesriikidel 
võtta vastu tagasisaatmisotsust 
koos otsusega, millega lõpetatakse 
kolmanda riigi kodaniku seaduslik riigis 
viibimine, väljasaatmisotsusega ja/või 
sisenemiskeeluga ühe ja sama oma 
siseriiklikus õiguses ettenähtud haldus- 
või kohtuotsuse või haldus- või 
kohtuaktiga.

Käesolev direktiiv ei mõjuta mingil juhul 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 
47 sätestatud õigusi, vähendades tõhusate 
kohtulike õiguskaitsevahendite taset ja 
kättesaadavust võrreldes siseriikliku 
õiguse kohaselt nende oma kodanikele 
kättesaadavate võimalustega.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud artikli 16 kohta esitatud 
muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 514
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimene ja teine lõik ei piira III peatükist 
ning muudest liidu ja siseriikliku õiguse 
asjakohastest sätetest tulenevate 
kaitsemeetmete kohaldamist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 515
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimene ja teine lõik ei piira III peatükist 
ning muudest liidu ja siseriikliku õiguse 
asjakohastest sätetest tulenevate 
kaitsemeetmete kohaldamist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 516
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6a. Liikmesriigid võivad tunnustada 
muude liikmesriikide pädevate asutuste 
poolt lõike 1 kohaselt väljastatud 
tagasisaatmisotsuseid vastavalt nõukogu 
direktiivile 2001/40/EÜ. Sellistel juhtudel 
viiakse tagasisaatmine ellu vastavalt 
tagasisaatmist elluviivas liikmesriigis 
kohaldatavatele õigusaktidele.
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Or. fr

Muudatusettepanek 517
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6b. 8. Liikmesriigid teevad 
tagasisaatmisotsuste täitmise 
hõlbustamiseks vajaduse korral koostööd 
määratud kontaktasutuste kaudu. 
Eelkõige võivad liikmesriigid teha 
koostööd, lubades läbida teise liikmesriigi 
territooriumi tagasisaatmisotsuse 
täitmiseks või reisidokumentide 
saamiseks. Selline koostöö kord võidakse 
kindlaks määrata kahe- või 
mitmepoolsetes kokkulepetes või 
lepingutes ning see võib hõlmata 
tagasisaatmise saatemeeskonda 
puudutavaid tingimusi, vastamise 
tähtaegu ja seonduvaid kulusid.

Or. fr

Muudatusettepanek 518
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tagasisaatmisotsusega nähakse ette sobiv 
kuni kolmekümne päeva pikkune tähtaeg 
vabatahtlikuks lahkumiseks, ilma et see 
piiraks lõigetes 2 ja 4 osutatud erandite 
tegemist. Liikmesriigid võivad oma 
siseriiklikes õigusaktides sätestada, et 
nimetatud tähtaeg võimaldatakse ainult 
asjaomase kolmanda riigi kodaniku 
taotlusel. Sellisel juhul teavitavad 

Tagasisaatmisotsusega nähakse ette sobiv 
kuni kuue kuu pikkune tähtaeg 
vabatahtlikuks lahkumiseks, ilma et see 
piiraks lõigetes 2 ja 4 osutatud erandite 
tegemist.
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liikmesriigid asjaomaseid kolmandate 
riikide kodanikke sellise taotluse esitamise 
võimalusest.

Or. en

Muudatusettepanek 519
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tagasisaatmisotsusega nähakse ette sobiv 
kuni kolmekümne päeva pikkune tähtaeg 
vabatahtlikuks lahkumiseks, ilma et see 
piiraks lõigetes 2 ja 4 osutatud erandite 
tegemist. Liikmesriigid võivad oma 
siseriiklikes õigusaktides sätestada, et 
nimetatud tähtaeg võimaldatakse ainult 
asjaomase kolmanda riigi kodaniku 
taotlusel. Sellisel juhul teavitavad 
liikmesriigid asjaomaseid kolmandate 
riikide kodanikke sellise taotluse esitamise 
võimalusest.

Tagasisaatmisotsusega nähakse ette sobiv 
kuni kolmekümne päeva pikkune tähtaeg 
vabatahtlikuks lahkumiseks, ilma et see 
piiraks lõigetes 2 ja 4 osutatud erandite 
tegemist. Liikmesriigid võivad oma 
siseriiklikes õigusaktides sätestada, et 
nimetatud tähtaeg võimaldatakse ainult 
asjaomase kolmanda riigi kodaniku 
taotlusel. Sellisel juhul teavitavad 
liikmesriigid asjaomaseid kolmandate 
riikide kodanikke sellise taotluse esitamise 
võimalusest ja vabatahtliku 
tagasipöördumise programmidest, mis on 
kättesaadaval keeles, mida 
ebaseaduslikult riigis viibiv kolmanda 
riigi kodanik mõistab, ja teevad seda nii, 
et kolmanda riigi kodanikule jääb 
piisavalt aega kasutada käesoleva 
direktiiviga tagatud õigusi.

Or. it

Muudatusettepanek 520
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tagasisaatmisotsusega nähakse ette sobiv Liikmesriigid näevad tagasisaatmisotsuse 
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kuni kolmekümne päeva pikkune tähtaeg 
vabatahtlikuks lahkumiseks, ilma et see 
piiraks lõigetes 2 ja 4 osutatud erandite 
tegemist. Liikmesriigid võivad oma 
siseriiklikes õigusaktides sätestada, et 
nimetatud tähtaeg võimaldatakse ainult 
asjaomase kolmanda riigi kodaniku 
taotlusel. Sellisel juhul teavitavad 
liikmesriigid asjaomaseid kolmandate 
riikide kodanikke sellise taotluse esitamise 
võimalusest.

puhul igal üksikjuhul eraldi ette sobiva 
maksimaalselt kolmekümne päeva 
pikkuse tähtaja vabatahtlikuks 
lahkumiseks, ilma et see piiraks lõigetes 2 
ja 4 osutatud erandite tegemist. 
Liikmesriigid võivad oma siseriiklikes 
õigusaktides sätestada, et nimetatud tähtaeg 
võimaldatakse ainult asjaomase kolmanda 
riigi kodaniku taotlusel. Sellisel juhul 
teavitavad liikmesriigid asjaomaseid 
kolmandate riikide kodanikke sellise 
taotluse esitamise võimalusest.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema lubatud hinnata igal üksikjuhul eraldi sobivat päevade arvu iga 
tagasisaatmisotsuse puhul. Tekst ei olnud selles punktis piisavalt selge. Lisaks sellele on 
tõhusa tagasipöördumise tagamiseks ülioluline anda maksimaalselt 30 päeva.

Muudatusettepanek 521
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tagasisaatmisotsusega nähakse ette sobiv 
kuni kolmekümne päeva pikkune tähtaeg 
vabatahtlikuks lahkumiseks, ilma et see 
piiraks lõigetes 2 ja 4 osutatud erandite 
tegemist. Liikmesriigid võivad oma 
siseriiklikes õigusaktides sätestada, et 
nimetatud tähtaeg võimaldatakse ainult 
asjaomase kolmanda riigi kodaniku 
taotlusel. Sellisel juhul teavitavad 
liikmesriigid asjaomaseid kolmandate 
riikide kodanikke sellise taotluse esitamise 
võimalusest.

Tagasisaatmisotsusega nähakse ette sobiv 
kolmekümne päeva pikkune tähtaeg 
vabatahtlikuks lahkumiseks, ilma et see 
piiraks lõigetes 2 ja 4 osutatud erandite 
tegemist. Üldjuhul määravad liikmesriigid 
sellise tähtaja, ilma et kolmanda riigi 
kodanikul oleks vaja taotlust esitada. 
Liikmesriigid teavitavad kolmandate 
riikide kodanikke sellest vabatahtliku 
lahkumise perioodist.

Or. en
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Selgitus

As voluntary departure is the most (cost) efficient option, as underlined by various reports 
and by the EP impact assessment, this should always be given the full opportunity and 
priority, rather than limiting it. Making 30 days the standard applicable time frame will allow 
for clarity and will give actual opportunity for voluntary departure to materialise, as this is 
often a lengthy process of decision-making and arranging practicalities. Moreover, to fully 
facilitate voluntary departure, the 30 period should be granted as a general rule, not merely 
after an application for it by the third country national. This would also limit the burden on 
the Member States, as no separate application procedure will need to be set up.

Muudatusettepanek 522
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tagasisaatmisotsusega nähakse ette sobiv 
kuni kolmekümne päeva pikkune tähtaeg 
vabatahtlikuks lahkumiseks, ilma et see 
piiraks lõigetes 2 ja 4 osutatud erandite 
tegemist. Liikmesriigid võivad oma 
siseriiklikes õigusaktides sätestada, et 
nimetatud tähtaeg võimaldatakse ainult 
asjaomase kolmanda riigi kodaniku 
taotlusel. Sellisel juhul teavitavad 
liikmesriigid asjaomaseid kolmandate 
riikide kodanikke sellise taotluse esitamise 
võimalusest.

Tagasisaatmisotsusega nähakse 
erandjuhtudel ette sobiv kuni kolmekümne 
päeva pikkune tähtaeg vabatahtlikuks 
lahkumiseks. Liikmesriigid võivad oma 
siseriiklikes õigusaktides sätestada, et 
nimetatud tähtaeg võimaldatakse ainult 
asjaomase kolmanda riigi kodaniku 
taotlusel. Sellisel juhul teavitavad 
liikmesriigid asjaomaseid kolmandate 
riikide kodanikke sellise taotluse esitamise 
võimalusest.

Or. nl

Muudatusettepanek 523
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tagasisaatmisotsusega nähakse ette sobiv 
kuni kolmekümne päeva pikkune tähtaeg 
vabatahtlikuks lahkumiseks, ilma et see 
piiraks lõigetes 2 ja 4 osutatud erandite 

Tagasisaatmisotsusega nähakse ette sobiv 
kolmekümne päeva pikkune tähtaeg 
vabatahtlikuks lahkumiseks, ilma et see 
piiraks lõigetes 2 ja 4 osutatud erandite 
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tegemist. Liikmesriigid võivad oma 
siseriiklikes õigusaktides sätestada, et 
nimetatud tähtaeg võimaldatakse ainult 
asjaomase kolmanda riigi kodaniku 
taotlusel. Sellisel juhul teavitavad 
liikmesriigid asjaomaseid kolmandate 
riikide kodanikke sellise taotluse esitamise 
võimalusest.

tegemist. Liikmesriigid võivad oma 
siseriiklikes õigusaktides sätestada, et 
nimetatud tähtaeg võimaldatakse ainult 
asjaomase kolmanda riigi kodaniku 
taotlusel. Sellisel juhul teavitavad 
liikmesriigid asjaomaseid kolmandate 
riikide kodanikke sellise taotluse esitamise 
võimalusest.

Or. en

Muudatusettepanek 524
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus ette nähtud tähtaeg ei 
välista võimalust, et asjaomased 
kolmanda riigi kodanikud lahkuvad 
varem.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 525
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vabatahtliku lahkumise tähtaja pikkus 
määratakse kindlaks pärast iga 
üksikjuhtumi konkreetsete asjaolude 
hoolikat kaalumist, võttes eelkõige arvesse 
tagasipöördumise väljavaadet.

välja jäetud

Or. nl

Selgitus

Varjupaigapoliitika nõuab lihtsustatud ja selgeid menetlusi, milles on esmatähtsad võrdsed 
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õigused.

Muudatusettepanek 526
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vabatahtliku lahkumise tähtaja pikkus 
määratakse kindlaks pärast iga 
üksikjuhtumi konkreetsete asjaolude 
hoolikat kaalumist, võttes eelkõige arvesse 
tagasipöördumise väljavaadet.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ehkki isiklik otsusekindlus on kindlasti ülioluline, pole seda üldreeglina vaja, kuna 
põhimõtteliselt tuleks alati anda 30 päeva. Lühemate perioodide erandjuhtudel, nagu on 
kirjeldatud artikli 9 lõike 4 muudatusettepanekus, tuleks tõepoolest teha individuaalne 
hinnang.

Muudatusettepanek 527
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vabatahtliku lahkumise tähtaja pikkus 
määratakse kindlaks pärast iga 
üksikjuhtumi konkreetsete asjaolude 
hoolikat kaalumist, võttes eelkõige arvesse 
tagasipöördumise väljavaadet.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 528
Nadine Morano, Paulo Rangel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vabatahtliku lahkumise tähtaja pikkus 
määratakse kindlaks pärast iga 
üksikjuhtumi konkreetsete asjaolude 
hoolikat kaalumist, võttes eelkõige arvesse 
tagasipöördumise väljavaadet.

Vabatahtliku lahkumise tähtaja pikkus 
määratakse kindlaks pärast iga 
üksikjuhtumi konkreetsete asjaolude 
hoolikat kaalumist.

Or. fr

Muudatusettepanek 529
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vajaduse korral pikendavad 
liikmesriigid vabatahtliku lahkumise 
tähtaega sobiva ajavahemiku võrra, võttes 
arvesse iga üksikjuhtumi konkreetseid 
asjaolusid, nagu viibimise kestus, koolis 
käivad lapsed ning muude perekonna- ja 
sotsiaalsete sidemete olemasolu.

välja jäetud

Or. nl

Selgitus

Lastele on kasulik oma haridusteed oma kodumaal oma kultuuritraditsioonide keskel ja 
emakeeles võimalikult kiiresti taasalustada. Menetlus peaks olema nii lühike, et menetluse 
käigus ei arendataks edasi perekondlikke ega sotsiaalseid sidemeid, pidades silmas nende 
sidemete vajadust pärast taotluse tagasilükkamist alalise elamise jõustamiseks. Selle 
muudatusettepanekuga kaotatakse pikendamise võimalus põhjustel, mis on vastuolus 
põhjenduses 3 sätestatud eesmärgiga.

Muudatusettepanek 530
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vajaduse korral pikendavad 
liikmesriigid vabatahtliku lahkumise 
tähtaega sobiva ajavahemiku võrra, võttes 
arvesse iga üksikjuhtumi konkreetseid 
asjaolusid, nagu viibimise kestus, koolis 
käivad lapsed ning muude perekonna- ja 
sotsiaalsete sidemete olemasolu.

2. Vajaduse korral pikendavad 
liikmesriigid vabatahtliku lahkumise 
tähtaega sobiva ajavahemiku võrra, võttes 
arvesse iga üksikjuhtumi konkreetseid 
asjaolusid, nagu viibimise kestus, koolis 
käivad lapsed, muude perekonna- ja 
sotsiaalsete sidemete olemasolu, haigust 
ning haiglaravi.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 4 kohta 
esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 531
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vabatahtliku lahkumise tähtaja 
jooksul võib kehtestada teatavaid 
kohustusi, mille eesmärk on vältida 
põgenemise ohtu, nagu korrapärane 
ilmumine ametiasutustesse, piisava rahalise 
tagatise määramine, dokumentide 
loovutamine või kohustus viibida 
kindlaksmääratud kohas.

3. Vabatahtliku lahkumise tähtaja 
jooksul võib kehtestada teatavaid 
kohustusi, mille eesmärk on vältida 
põgenemise ohtu, nagu korrapärane 
ilmumine ametiasutustesse, piisava rahalise 
tagatise määramine, mida kolmanda riigi 
kodanik on võimeline maksma, 
dokumentide loovutamine või kohustus 
viibida kindlaksmääratud kohas.

Or. en

Muudatusettepanek 532
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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4. Liikmesriigid ei anna 
vabatahtlikuks lahkumiseks tähtaega 
järgmistel juhtudel:

välja jäetud

(a) kui artikli 6 kohaselt on kindlaks 
tehtud, et esineb põgenemise oht;
(b) kui elamisloa taotlus on jäetud 
rahuldamata, kuna see osutus selgelt 
põhjendamatuks või pettusel põhinevaks;
(c) kui asjaomane kolmanda riigi kodanik 
kujutab endast ohtu avalikule korrale, 
avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule.

Or. en

Muudatusettepanek 533
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid ei 
annavabatahtlikuks lahkumiseks tähtaega 
järgmistel juhtudel:

4. Erandjuhtudel võib pärast 
tagasipöördumise väljavaate 
individuaalset hindamist lubada 
vabatahtlikuks lahkumiseks ka vähem kui 
15-päevast tähtaega. Alla 15-päevase 
ajavahemiku saab anda ainult siis, kui 
individuaalse hinnangu kohaselt on 
kohaldatavad järgmised juhtumid:

Or. en

Muudatusettepanek 534
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid ei anna 4. Liikmesriigid võivad anda 
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vabatahtlikuks lahkumiseks tähtaega 
järgmistel juhtudel:

vabatahtlikuks lahkumiseks vähemalt 
seitsmepäevase ajavahemiku ja 
erandkorras vabatahtliku lahkumise 
võimaluse andmisest keelduda järgmistel 
juhtudel:

Or. en

Muudatusettepanek 535
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõik 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui artikli 6 kohaselt on kindlaks 
tehtud, et esineb põgenemise oht;

(a) juhul kui on sõnaselgelt 
väljendatud, et ei täideta tagasisaatmisega 
seotud meetmeid, mida rakendatakse 
käesoleva direktiivi alusel, või et ei täideta 
meetmeid, mille eesmärk on ennetada 
põgenemise ohtu.

Or. en

Muudatusettepanek 536
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui elamisloa taotlus on jäetud 
rahuldamata, kuna see osutus selgelt 
põhjendamatuks või pettusel põhinevaks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 537
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui elamisloa taotlus on jäetud 
rahuldamata, kuna see osutus selgelt 
põhjendamatuks või pettusel põhinevaks;

(b) kui elamisloa taotlus on jäetud 
rahuldamata, kuna see osutus pettusel 
põhinevaks;

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud artikli 9 lõike 4 kohta 
esitatud muudatusettepanekuga, milles käsitletakse vabatahtliku lahkumise lühikesi tähtaegu. 
Vaja on „selgelt põhjendamatu” juhtumi väljajätmist, kuna varjupaigamenetluse määruse 
ettepanekutega seonduvalt võiks see hõlmata kõiki „turvalistest” kolmandatest riikidest / 
päritoluriikidest pärit varjupaigataotlusi, mis välistaks seeläbi potentsiaalselt suurtele 
varjupaigataotlejate rühmadele võimaluse vabatahtlikult lahkuda.

Muudatusettepanek 538
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kui asjaomane kolmanda riigi 
kodanik kujutab endast ohtu avalikule 
korrale, avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule.

(c) kui asjaomane kolmanda riigi 
kodanik kujutab endast ohtu avalikule 
korrale, avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule või ta on kohtuotsusega süüdi 
mõistetud süüteo eest, mis on karistatav 
vähemalt kolmeaastase maksimaalse 
vangistusega.

Or. en

Selgitus

Selle lause lisamine selgitab, et ka kuritegu, mille eest on maksimaalne vangistus vähemalt 
kolm aastat, ei tohiks käesoleva direktiivi kohaldamisel olla tagajärgedeta 
tagasisaatmisotsuse puhul, mis tehakse kõnealuse isiku suhtes. Sama kehtib ka käesoleva 
direktiivi muude osade puhul, kus seda lauset kasutatakse.

Muudatusettepanek 539
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Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kui asjaomane kolmanda riigi 
kodanik kujutab endast ohtu avalikule 
korrale, avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule.

(c) kui asjaomane kolmanda riigi 
kodanik kujutab endast tõelist ja vahetut 
ohtu avalikule korrale, avalikule 
julgeolekule või riigi julgeolekule.

Or. en

Muudatusettepanek 540
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõik 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) kui rahvusvahelise kaitse taotluse 
läbivaatamine lükati tagasi määruse (EL) 
…/… [varjupaigamenetluse määrus] 
artikli 39 lõikes 1c, 1d või 1f osutatud 
juhtudel või kui rahvusvahelise kaitse 
taotlus lükati tagasi pärast kiirendatud 
kontrollimenetlust määruse (EL) …/… 
[varjupaigamenetluse määrus] artikli 40 
lõikes 1b, 1c või 1d osutatud juhtudel.

Or. en

Selgitus

Kuna tagasisaatmisdirektiiv on osaliselt seotud varjupaigamenetluse määrusega, tuleks 
tagasisaatmisdirektiiv viia kooskõlla parlamendi seisukohaga varjupaigamenetluse määruse 
kohta. Seepärast lisame käesolevas direktiivis vajalikud viited varjupaigamenetluse määruse 
artiklile 39, mis käsitleb taotluste kaudset tagasivõtmist, ja artiklile 40, mis käsitleb 
kiirendatud menetlust.

Muudatusettepanek 541
Monika Hohlmeier, Lena Düpont
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõik 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) See peaks eriti puudutama 
kolmandate riikide kodanikke, kes on 
mitmes liikmesriigis toime pannud 
õigusrikkumisi või terrorismi või raskete 
kuritegudega seotud õigusrikkumisi.

Or. en

Muudatusettepanek 542
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

cb) See peaks kehtima ka kolmandate 
riikide kodanike kohta, kes on süüdi 
mõistetud mitme identiteedi abil saadud 
hüvitiste pettuse eest.

Or. en

Muudatusettepanek 543
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. 5. Kui tagasisaatmisotsuses on 
määratud tähtaeg vabatahtlikuks 
lahkumiseks ja tingimusel, et kolmanda 
riigi kodanik, keda see otsus puudutab, ei 
kujuta endast ohtu avalikule korrale, 
avalikule julgeolekule ega liikmesriikide 
riiklikule julgeolekule, võib ta selle 
tähtaja jooksul ja üksnes selle otsuse 
täitmise eesmärgil läbida mõne muu 
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liikmesriigi territooriumi, kui see, mis 
otsuse väljastas.
Liikmesriigid võivad nõuda, et sellisel 
läbisõidul peab olema nende eelnev 
nõusolek.
Liikmesriigid teavitavad komisjoni ja 
üksteist eelneva nõusoleku saamise 
kohustuse kehtestamisest või tühistamisest 
kolmanda riigi kodaniku läbisõiduks 
nende territooriumide kaudu.

Or. pl

Muudatusettepanek 544
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Liikmesriigid võivad otsustada 
vabatahtliku lahkumise tähtaega mitte 
määrata, kui kolmanda riigi kodanik 
kujutab endast ohtu avalikule 
julgeolekule või riigi julgeolekule.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, kuna see on lahutamatult seotud artikli 9 lõike 4 
muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 545
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4b. 5. Kui liikmesriigi territooriumilt 
avastatakse kolmanda riigi kodanik:
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a) kelle suhtes on tagasisaatmisotsuse 
teinud teine liikmesriik vabatahtliku 
lahkumise tähtajata,
b) kes ei ole saanud vajalikku nõusolekut 
läbisõiduks läbi selle liikmesriigi 
territooriumi, isegi kui see on hõlmatud 
teise liikmesriigi, mis on määranud 
vabatahtliku lahkumise tähtaja, 
tagasisaatmisotsusega,
c) keda peetakse ohuks avalikule korrale, 
avalikule julgeolekule või selle 
liikmesriigi riiklikule julgeolekule,
võib see liikmesriik kohaldada nõukogu 
direktiivis 2001/40/EÜ sätestatud 
menetlust või saata asjaomase kolmanda 
riigi kodaniku tagasi otsuse teinud 
liikmesriiki.

Or. pl

Muudatusettepanek 546
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad kõik 
vajalikud meetmed tagasisaatmisotsuse 
täitmiseks juhul, kui artikli 9 lõike 4 
kohast tähtaega vabatahtlikuks 
lahkumiseks ei ole määratud või kui 
tagasipöördumiskohustust ei ole artikli 9 
kohaselt vabatahtlikuks lahkumiseks 
määratud tähtaja jooksul täidetud. Nende 
meetmete hulka kuuluvad kõik meetmed, 
mida on vaja, et teha kindlaks 
ebaseaduslikult riigis viibivate kolmanda 
riigi kodanike isikud, kui neil ei ole 
kehtivat reisidokumenti, ja et saada 
selline dokument.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 547
Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Jan-Christoph Oetjen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad kõik 
vajalikud meetmed tagasisaatmisotsuse 
täitmiseks juhul, kui artikli 9 lõike 4 kohast 
tähtaega vabatahtlikuks lahkumiseks ei ole 
määratud või kui tagasipöördumiskohustust 
ei ole artikli 9 kohaselt vabatahtlikuks 
lahkumiseks määratud tähtaja jooksul 
täidetud. Nende meetmete hulka kuuluvad 
kõik meetmed, mida on vaja, et teha 
kindlaks ebaseaduslikult riigis viibivate 
kolmanda riigi kodanike isikud, kui neil ei 
ole kehtivat reisidokumenti, ja et saada 
selline dokument.

1. Liikmesriigid võtavad kõik 
vajalikud meetmed tagasisaatmisotsuse 
täitmiseks juhul, kui artikli 9 lõike 4 kohast 
tähtaega vabatahtlikuks lahkumiseks ei ole 
määratud või kui tagasipöördumiskohustust 
ei ole artikli 9 kohaselt vabatahtlikuks 
lahkumiseks määratud tähtaja jooksul 
täidetud. Nende meetmete hulka kuuluvad 
kõik meetmed, mida on vaja, et teha 
kindlaks ebaseaduslikult riigis viibivate 
kolmanda riigi kodanike isikud, kui neil ei 
ole kehtivat reisidokumenti, ja et saada 
selline dokument. Liikmesriigid teevad 
tihedamat koostööd tagasisaatmise alal, 
sealhulgas teabe jagamisel ja direktiivi 
2001/40/EÜ (kolmandate riikide kodanike 
väljasaatmise otsuste vastastikuse 
tunnustamise kohta) kohaldamisel 
kooskõlas põhiõiguste tagatistega.

Or. en

Muudatusettepanek 548
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad kõik 
vajalikud meetmed tagasisaatmisotsuse 
täitmiseks juhul, kui artikli 9 lõike 4 kohast 
tähtaega vabatahtlikuks lahkumiseks ei ole 
määratud või kui tagasipöördumiskohustust 
ei ole artikli 9 kohaselt vabatahtlikuks 
lahkumiseks määratud tähtaja jooksul 

1. Liikmesriigid võtavad kõik 
vajalikud meetmed tagasisaatmisotsuse 
täitmiseks juhul, kui artikli 9 lõike 4 kohast 
tähtaega vabatahtlikuks lahkumiseks ei ole 
määratud või kui tagasipöördumiskohustust 
ei ole artikli 9 kohaselt vabatahtlikuks 
lahkumiseks määratud tähtaja jooksul 
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täidetud. Nende meetmete hulka kuuluvad 
kõik meetmed, mida on vaja, et teha 
kindlaks ebaseaduslikult riigis viibivate 
kolmanda riigi kodanike isikud, kui neil ei 
ole kehtivat reisidokumenti, ja et saada 
selline dokument.

täidetud. Esmatähtsaks peetakse neid 
kolmandate riikide kodanikke, kes on 
süüdi mõistetud raskete ja korduvate 
kuritegude, eriti terrorismi eest. Nende 
meetmete hulka kuuluvad kõik meetmed, 
mida on vaja, et teha kindlaks 
ebaseaduslikult riigis viibivate kolmanda 
riigi kodanike isikud, kui neil ei ole 
kehtivat reisidokumenti, ja et saada selline 
dokument.

Or. en

Muudatusettepanek 549
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad kõik 
vajalikud meetmed tagasisaatmisotsuse 
täitmiseks juhul, kui artikli 9 lõike 4 kohast 
tähtaega vabatahtlikuks lahkumiseks ei ole 
määratud või kui tagasipöördumiskohustust 
ei ole artikli 9 kohaselt vabatahtlikuks 
lahkumiseks määratud tähtaja jooksul 
täidetud. Nende meetmete hulka kuuluvad 
kõik meetmed, mida on vaja, et teha 
kindlaks ebaseaduslikult riigis viibivate 
kolmanda riigi kodanike isikud, kui neil ei 
ole kehtivat reisidokumenti, ja et saada 
selline dokument.

1. Liikmesriigid võtavad kõik 
vajalikud meetmed tagasisaatmisotsuse 
täitmiseks juhul, kui artikli 9 lõike 4 kohast 
tähtaega vabatahtlikuks lahkumiseks ei ole 
määratud või kui tagasipöördumiskohustust 
ei ole artikli 9 kohaselt vabatahtlikuks 
lahkumiseks määratud tähtaja jooksul 
täidetud. Nende meetmete hulka kuuluvad 
kõik meetmed, mida on vaja, et teha 
kindlaks ebaseaduslikult riigis viibivate 
kolmanda riigi kodanike isikud, kui neil ei 
ole kehtivat reisidokumenti, ja et saada 
selline dokument, eelkõige siseriiklikus 
õiguses sätestatud sanktsioonid, kui need 
on liikmesriikide poolt ette nähtud.

Or. fr

Muudatusettepanek 550
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad kõik 
vajalikud meetmed tagasisaatmisotsuse 
täitmiseks juhul, kui artikli 9 lõike 4 
kohast tähtaega vabatahtlikuks 
lahkumiseks ei ole määratud või kui 
tagasipöördumiskohustust ei ole artikli 9 
kohaselt vabatahtlikuks lahkumiseks 
määratud tähtaja jooksul täidetud. Nende 
meetmete hulka kuuluvad kõik meetmed, 
mida on vaja, et teha kindlaks 
ebaseaduslikult riigis viibivate kolmanda 
riigi kodanike isikud, kui neil ei ole 
kehtivat reisidokumenti, ja et saada selline 
dokument.

1. Liikmesriigid võtavad kõik 
vajalikud meetmed tagasisaatmisotsuse 
täitmiseks. Nende meetmete hulka 
kuuluvad kõik meetmed, mida on vaja, et 
pidada kinni ebaseaduslikult riigis 
viibivad kolmandate riikide kodanikud 
ning et tuvastada ebaseaduslikult riigis 
viibivate kolmanda riigi kodanike isikud, 
kui neil ei ole kehtivat reisidokumenti, ja et 
saada selline dokument.

Or. nl

Selgitus

Sunniviisiline tagasisaatmine on tõhusa varjupaigasüsteemi vajalik komponent. Ainult 
erandjuhtudel võib kaaluda vabatahtliku lahkumise perioodi.

Muudatusettepanek 551
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad kõik 
vajalikud meetmed tagasisaatmisotsuse 
täitmiseks juhul, kui artikli 9 lõike 4 kohast 
tähtaega vabatahtlikuks lahkumiseks ei ole 
määratud või kui tagasipöördumiskohustust 
ei ole artikli 9 kohaselt vabatahtlikuks 
lahkumiseks määratud tähtaja jooksul 
täidetud. Nende meetmete hulka kuuluvad 
kõik meetmed, mida on vaja, et teha 
kindlaks ebaseaduslikult riigis viibivate 
kolmanda riigi kodanike isikud, kui neil ei 
ole kehtivat reisidokumenti, ja et saada 
selline dokument.

1. Liikmesriigid võtavad kõik 
vajalikud meetmed tagasisaatmisotsuse 
täitmiseks juhul, kui artikli 9 lõike 4 kohast 
tähtaega vabatahtlikuks lahkumiseks ei ole 
määratud või kui tagasipöördumiskohustust 
ei ole artikli 9 kohaselt vabatahtlikuks 
lahkumiseks määratud tähtaja jooksul 
täidetud. Nende meetmete hulka kuuluvad 
kõik meetmed, mida on vaja, et teha 
kindlaks seadusliku aluseta riigis viibivate 
kolmanda riigi kodanike isikud, kui neil ei 
ole kehtivat reisidokumenti, ja et saada 
selline dokument.
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Or. en

Selgitus

Terminit „ebaseaduslik“ ei peeta rändekontekstis asjakohaseks. See asendatakse terves 
tekstis väljendiga „seadusliku aluseta“. Rahvusvahelised ühendused, nagu ÜRO 
Peaassamblee ja Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon, on kõik soovitanud kasutada 
termineid „seadusliku aluseta“ või „dokumentideta“.

Muudatusettepanek 552
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Ilma et see piiraks muid liidu ja 
rahvusvahelises õiguses sätestatud 
juhtumeid, mille puhul kolmanda riigi 
kodaniku väljasaatmine ei ole lubatud, ja 
lisaks täiendava kaitse reguleerimisalasse 
kuuluvatele juhtumitele keelatakse 
täielikult tagastamisotsuse vastuvõtmine 
ja kolmanda riigi kodaniku 
tagasisaatmine kolmandasse riiki või 
territooriumile, mida mõjutavad Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 215 või 
Euroopa Liidu lepingu 2. peatüki V 
jaotise kohaselt võetud piiravad meetmed, 
samuti ÜRO Julgeolekunõukogu 
põhiõiguste harta VII peatüki alusel vastu 
võetud piiravad meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 553
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriik on määranud artikli 
9 kohase tähtaja vabatahtlikuks 

2. Kui liikmesriik on määranud 
artikli 9 kohase tähtaja vabatahtlikuks 
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lahkumiseks, võib tagasisaatmisotsuse täita 
üksnes pärast kõnealuse tähtaja lõppu, kui 
selle tähtaja jooksul ei ilmne artikli 9 
lõikes 4 osutatud ohtu.

lahkumiseks, võib tagasisaatmisotsuse täita 
üksnes pärast kõnealuse tähtaja lõppu, kui 
selle tähtaja jooksul ei ilmne artikli 9 
lõikes 4a osutatud ohtu.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, kuna see on lahutamatult seotud artikli 9 lõikega 4a.

Muudatusettepanek 554
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad vastu võtta 
eraldi haldus- või kohtuotsuse või haldus- 
või kohtuakti, millega nähakse ette 
väljasaatmine.

3. Liikmesriigid peaksid 
tagasisaatmisotsuses ka väljasaatmise 
korraldama.

Or. nl

Selgitus

See toob kaasa halduse lihtsustamise ning kõigi kolmandate riikide kodanike jaoks selgema ja 
õiglasema õigusliku olukorra. See muudatusettepanek on vajalik tõhusa 
tagasisaatmispoliitika saavutamiseks, nagu väljendatud põhjenduses 3.

Muudatusettepanek 555
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui liikmesriik võtab 
väljasaatmisel vastupanu avaldava 
kolmanda riigi kodaniku väljasaatmiseks 
viimase võimalusena sunnimeetmeid, on 
sellised meetmed proportsionaalsed ega 
ületa mõistliku jõu piire. Neid 

4. Liikmesriik ei võta kunagi 
kolmanda riigi kodaniku väljasaatmiseks 
sunnimeetmeid. Liikmesriigid tegutsevad 
alati kooskõlas põhiõigustega ja asjaomase 
kolmanda riigi kodaniku väärikust ja 
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rakendatakse siseriikliku õiguse kohaselt 
kooskõlas põhiõigustega ja asjaomase 
kolmanda riigi kodaniku väärikust ja 
füüsilist puutumatust austades.

füüsilist puutumatust austades.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 40 kohta 
esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 556
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui liikmesriik võtab väljasaatmisel 
vastupanu avaldava kolmanda riigi 
kodaniku väljasaatmiseks viimase 
võimalusena sunnimeetmeid, on sellised 
meetmed proportsionaalsed ega ületa 
mõistliku jõu piire. Neid rakendatakse 
siseriikliku õiguse kohaselt kooskõlas 
põhiõigustega ja asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku väärikust ja füüsilist puutumatust 
austades.

4. Kui liikmesriik võtab sellise 
kolmanda riigi kodaniku väljasaatmise 
läbiviimiseks sunnimeetmeid, kes avaldab 
väljasaatmisel vastupanu, on sellised 
meetmed proportsionaalsed ega ületa 
mõistlikke piire. Neid rakendatakse 
siseriikliku õiguse kohaselt kooskõlas 
põhiõigustega ja asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku väärikust ja füüsilist puutumatust 
austades.

Or. nl

Selgitus

Ebaseadusliku kolmanda riigi kodaniku sunniviisiline repatrieerimine peaks olema esimene 
valik. See muudatusettepanek on vajalik tõhusa tagasisaatmispoliitika saavutamiseks, nagu 
väljendatud põhjenduses 3.

Muudatusettepanek 557
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Õhuteed pidi väljasaatmisel 
võtavad liikmesriigid arvesse otsusele 
2004/573/EÜ lisatud üldsuuniseid 
julgeolekusätete kohta ühisel 
väljasaatmisel õhuteed pidi.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 40 kohta 
esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 558
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid näevad ette 
sunniviisilise tagasisaatmise tõhusa 
jälgimissüsteemi.

6. Liikmesriigid tagavad 
tagasisaatmise seire sõltumatute riiklike 
inimõiguste institutsioonide kaudu. 
Liikmesriigid tagavad, et kõiki 
tagasisaatmistoiminguid jälgivad 
nõuetekohaselt sõltumatud tagasisaatmise 
järelevalvajad, kes on saanud liidu ja 
rahvusvaheliste põhiõiguste ning 
pagulasõiguse kohta asjakohase 
koolituse.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 4 kohta 
esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 559
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid näevad ette 
sunniviisilise tagasisaatmise tõhusa 
jälgimissüsteemi.

6. Liikmesriigid näevad ette 
sunniviisilise tagasisaatmise tõhusa 
jälgimissüsteemi. Selle süsteemiga ei 
hõlmata kõigi sunniviisiliste 
tagasisaatmisoperatsioonide kontrollimise 
süstemaatilist rakendamist.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse põhjendust 4 ja selgitatakse sellest tulenevate 
kohustuste ulatust.

Muudatusettepanek 560
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6a. Sõltumatud tagasipöördumise 
jälgijad kontrollivad kinnipidamisasutusi 
ja kõiki muid siseriiklikke asutusi, ilma et 
ette teatataks, kus kolmandate riikide 
kodanikke kinni peetakse või kus neid 
kuni väljasaatmiseni hoitakse.
Kontrollimise ajal on sõltumatul 
tagasisaatmise järelevalvajal järgmised 
võimalused:
– juurdepääs kõikidele 
kinnipidamisasutuse aladele;
– seal kinni peetud või hoitud kolmanda 
riigi kodanike küsitlemine;
– kinnipidamisasutustes töötavatele 
töötajatele küsimuste esitamine;
– dokumentide koopiate küsimine ja 
nende saamine;
Iga sõltumatu riiklik inimõiguste 
institutsioon, kelle ülesandeks on 
tagasisaatmise jälgimine, esitab Euroopa 
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Parlamendile ja / või asjaomase 
liikmesriigi riigiparlamendile, kus asutus 
asub, käesoleva direktiivi sätete rikkumise 
ning ka põhiõiguste rikkumine 
liikmesriigi poolt direktiivi kohaldamisel.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 4 kohta 
esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 561
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6a. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
kõik väljasaatmisega seotud kulud 
hüvitab tagasisaatmisotsusega seotud 
kolmanda riigi kodanik või mõni muu isik 
või üksus, kes vastutab kolmanda riigi 
kodaniku nende territooriumil viibimise 
või töötamise eest.

Or. pl

Muudatusettepanek 562
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) see oleks vastuolus 
mittetagasisaatmise põhimõttega või

välja jäetud

Or. fr
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Selgitus

Selleks et tagada vastavus artikli 16 lõike 3 lõigus ja artikli 22 lõike 6 esimeses lõigus tehtud 
muudatustega, jäetakse välja viited tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõttele.

Muudatusettepanek 563
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) see oleks vastuolus 
mittetagasisaatmise põhimõttega või või

välja jäetud

Or. nl

Selgitus

Tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõte on piisavalt tagatud ja väljasaatmise 
edasilükkamine seda ei toeta. Tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet on juba 
mainitud põhjenduses 20 ja viidatud rahvusvahelisi inimõiguste konventsioone mainiti 
põhjenduses 4. Väljasaatmise pelgalt edasilükkamine on vastuolus tõhusa 
varjupaigapoliitikaga, nagu on väljendatud põhjenduses 3.

Muudatusettepanek 564
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) kolmanda riigi kodaniku 
osalemine käimasolevates kriminaal- või 
haldusmenetlustes ohvrite, 
kahtlustatavate või tunnistajatena, 
eelkõige seoses direktiividega 
2009/52/EÜ, 2011/36/EL ja 2012/29/EL.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, kuna see on lahutamatult seotud artikli 14 ja põhjenduse 
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15a (uus) kohta esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 565
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kolmanda riigi kodaniku füüsilist 
või vaimset seisundit;

välja jäetud

Or. nl

Selgitus

Kolmanda riigi kodaniku füüsilist või vaimset seisundit hinnati menetluses juba varem. 
Varasemalt on nende üksikasjade konkreetne mainimine pärast menetluse lõpetamist viinud 
orkestreeritud repatrieerimisjuhtumiteni. See toob kaasa ebaefektiivse varjupaigasüsteemi ja 
kolmandate riikide kodanike vähem õiglase kohtlemise. Muudatusettepanek takistab lõpututel 
menetlustel takistada tõhusat tagasisaatmispoliitikat, nagu on väljendatud põhjenduses 3.

Muudatusettepanek 566
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 Saatjata alaealiste tagasi- ja 
väljasaatmine

12 Saatjata laste tagasi- ja 
väljasaatmine

Or. en

Selgitus

Laste õiguste laiendatud töörühm võtab kasutusele täiendavad kaitsemeetmed tagamaks, et 
lastega seotud tagasisaatmismenetlustes on lapse parimad huvid alati esmatähtsad, 
olenemata sellest, kas alaealised on saatjata, perekonnast eraldatud või koos oma 
perekonnaga.
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Muudatusettepanek 567
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 Saatjata alaealiste tagasi- ja 
väljasaatmine

12 Alaealiste tagasi- ja väljasaatmine

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud muudatusettepanekutega artikli 20 kohta.

Muudatusettepanek 568
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 Saatjata alaealiste tagasi- ja 
väljasaatmine

12 Alaealiste tagasi- ja väljasaatmine

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 40 kohta 
esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 569
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne kui tehakse otsus väljastada 
tagasisaatmisotsus saatjata alaealise 
suhtes, annavad abi asjakohased üksused, 

välja jäetud
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kes ei ole tagasisaatmist täide viivad 
asutused, võttes nõuetekohaselt arvesse 
lapse parimaid huve.

Or. nl

Selgitus

Alaealise huvides on võimalikult kiiresti tagasi pöörduda oma päritoluriiki, kus ta on oma 
päritoluriigi valitsuse vastutusel. See muudatusettepanek on vajalik tõhusa 
tagasisaatmispoliitika saavutamiseks, nagu väljendatud põhjenduses 3.

Muudatusettepanek 570
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne kui tehakse otsus väljastada 
tagasisaatmisotsus saatjata alaealise 
suhtes, annavad abi asjakohased üksused, 
kes ei ole tagasisaatmist täide viivad 
asutused, võttes nõuetekohaselt arvesse 
lapse parimaid huve.

1. Niipea kui võimalik pärast 
alaealise tuvastamist ja igal juhul enne 
alaealise suhtes tagasipöördumisotsuse 
tegemist otsustavad liikmesriigid parimate 
huvide hindamise, et teha kindlaks, kas 
tagasipöördumine on lapse huvides, 
olenemata sellest, kas ta on perekonnaga 
koos või on saatjata või lahus elav laps. 
Kui tuvastatakse, et tagasisaatmine teenib 
lapse huve, kehtestatakse konkreetsed ja 
asjakohased rakendusmeetmed. 
Abistamist tagavad asjakohased asutused, 
mis ei ole tagasisaatmist tagavad 
asutused, sealhulgas koolitatud 
hooldajad, samuti juriidiline ja keeleline 
abi, pöörates nõuetekohast tähelepanu 
lapse huvidele.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduste 28 ja 40 
kohta esitatud muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 571
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne kui tehakse otsus väljastada 
tagasisaatmisotsus saatjata alaealise suhtes, 
annavad abi asjakohased üksused, kes ei 
ole tagasisaatmist täide viivad asutused, 
võttes nõuetekohaselt arvesse lapse 
parimaid huve.

1. Enne kui tehakse otsus väljastada 
tagasisaatmisotsus saatjata alaealise suhtes, 
annavad abi asjakohased üksused, sh 
lapsekaitseametnikud kogu protsessi 
vältel, kes ei ole tagasisaatmist täide viivad 
asutused, võttes nõuetekohaselt arvesse 
lapse parimaid huve. Enne saatjata lapse 
väljasaatmise otsustamist võtavad 
liikmesriigid arvesse ka lapse 
liikmesriikides tekkinud õiguspäraseid ja 
püsivaid sidemeid, sealhulgas koolis 
käimist.

Or. en

Selgitus

Laste õiguste laiendatud töörühm võtab kasutusele täiendavad kaitsemeetmed tagamaks, et 
lastega seotud tagasisaatmismenetlustes on lapse parimad huvid alati esmatähtsad, 
olenemata sellest, kas alaealised on saatjata, perekonnast eraldatud või koos oma 
perekonnaga.

Muudatusettepanek 572
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne kui tehakse otsus väljastada 
tagasisaatmisotsus saatjata alaealise suhtes, 
antakse abi asjakohaste üksuste poolt, kes 
ei ole tagasisaatmist täide viivad asutused, 
võttes nõuetekohaselt arvesse lapse 
parimaid huve.

1. Enne kui tehakse otsus väljastada 
tagasisaatmisotsus saatjata alaealise suhtes, 
võtavad liikmesriigid kõik vajalikud 
meetmed, et teha võimalikult kiiresti 
kindlaks lapse pereliikmed. Abi annavad 
asjakohased üksused, kes ei ole 
tagasisaatmist täide viivad asutused, võttes 
nõuetekohaselt arvesse lapse parimaid 
huve.
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Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas lapse parimate huvidega, millel põhineb kogu direktiiv. See 
täiendab näiteks vahetult muudatusettepanekut 23 ja põhjendust 43.

Muudatusettepanek 573
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, 
Michal Šimečka, Fabienne Keller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne kui tehakse otsus väljastada 
tagasisaatmisotsus saatjata alaealise suhtes, 
annavad abi asjakohased üksused, kes ei 
ole tagasisaatmist täide viivad asutused, 
võttes nõuetekohaselt arvesse lapse 
parimaid huve.

1. Enne kui tehakse otsus väljastada 
tagasisaatmisotsus saatjata alaealise suhtes, 
antakse abi asjakohaste üksuste poolt, kes 
ei ole tagasisaatmist täide viivad asutused 
ning lapse parimad huvid on esmatähtis 
kaalutlus, mida saatjata alaealise 
abistajaks määratud eestkostja hindab.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud artikli 14 kohta esitatud 
muudatusettepanekuga, milles käsitletakse tagasisaatmiste haldamist, mille puhul tuleks 
erilist tähelepanu pöörata haavatavatele elanikkonnarühmadele, eelkõige lastele. See 
muudatusettepanek tugevdab laste õiguste kaitset ja on kooskõlas Euroopa Parlamendi 
seisukohaga teistes toimikutes, näiteks ühises varjupaigasüsteemis ja nagu on juba osaliselt 
kokku lepitud nende toimikute kolmepoolsetel kohtumistel.

Muudatusettepanek 574
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne kui tehakse otsus väljastada 
tagasisaatmisotsus saatjata alaealise suhtes, 

1. Enne kui tehakse otsus väljastada 
tagasisaatmisotsus saatjata alaealise suhtes, 
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antakse abi asjakohaste üksuste poolt, kes 
ei ole tagasisaatmist täide viivad asutused, 
võttes nõuetekohaselt arvesse lapse 
parimaid huve.

antakse abi asjakohaste üksuste poolt, kes 
ei ole tagasisaatmist täide viivad asutused, 
tehes seda määratud eestkostja 
juuresolekul ja võttes nõuetekohaselt 
arvesse lapse parimaid huve.

Or. it

Selgitus

Vajalik muudatusettepanek, kuna see on lahutamatult seotud muudatusettepanekutega, mis on 
esitatud saatjata alaealiste kohtlemist käsitlevate käesoleva direktiivi artiklite ja muude 
selliste tekstide kohta, mida Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reform, mille Euroopa 
Parlament võttis vastu parlamendi eelmise koosseisu ametiajal, puudutab.

Muudatusettepanek 575
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Enne kui tehakse otsus väljastada 
tagasisaatmisotsus saatjata alaealise suhtes, 
annavad abi asjakohased üksused, kes ei 
ole tagasisaatmist täide viivad asutused, 
võttes nõuetekohaselt arvesse lapse 
parimaid huve.

(1) Enne kui tehakse otsus väljastada 
tagasisaatmisotsus saatjata alaealise suhtes, 
annavad abi asjakohased üksused, kes ei 
ole tagasisaatmist täide viivad asutused, 
võttes nõuetekohaselt arvesse lapse 
parimaid huve ning lapse eest 
hoolitsemist.

Or. ro

Muudatusettepanek 576
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne kui tehakse otsus väljastada 
tagasisaatmisotsus saatjata alaealise 
suhtes, annavad abi asjakohased üksused, 
kes ei ole tagasisaatmist täide viivad 

1. Enne kui tehakse otsus väljastada 
tagasisaatmisotsus alaealise suhtes, antakse 
abi asjakohaste üksuste poolt, kes ei ole 
tagasisaatmist täide viivad asutused, võttes 
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asutused, võttes nõuetekohaselt arvesse 
lapse parimaid huve.

nõuetekohaselt arvesse lapse parimaid 
huve.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud muudatusettepanekutega artikli 20 kohta.

Muudatusettepanek 577
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne saatjata alaealise 
väljasaatmist liikmesriigi territooriumilt 
veenduvad kõnealuse liikmesriigi 
asutused, et alaealine saadetakse tagasi 
tema perekonnaliikme või määratud 
eeskostja juurde või naasmisriigi 
vastuvõtuasutusse.

välja jäetud

Or. nl

Selgitus

Päritoluriigi olukorra eest vastutab päritoluriigi valitsus. Ka teab päritoluriik kõige paremini, 
kes on alaealise perekond või keda saab määrata eestkostjaks. See muudatusettepanek on 
vajalik tõhusa tagasisaatmispoliitika saavutamiseks, nagu väljendatud põhjenduses 3. 
Algtekstis on kehtestatud tingimused, mida liikmesriik ei suuda täita või mis sõltuvad 
kolmandate riikide heast tahtest.

Muudatusettepanek 578
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne saatjata alaealise väljasaatmist 
liikmesriigi territooriumilt veenduvad 

2. Enne saatjata alaealise väljasaatmist 
liikmesriigi territooriumilt veenduvad 
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kõnealuse liikmesriigi asutused, et 
alaealine saadetakse tagasi tema 
perekonnaliikme või määratud eeskostja 
juurde või naasmisriigi vastuvõtuasutusse.

kõnealuse liikmesriigi asutused, et 
alaealine saadetakse tagasi tema 
perekonnaliikme või määratud eeskostja 
juurde või naasmisriigi vastuvõtuasutusse 
ning viivad läbi hoolika järeluurimise, et 
tagada, et lapse parimaid huve austatakse 
täielikult. Kui tagasipöördumist peetakse 
lapse huvides olevaks, tagavad 
liikmesriigid, et laps saab asjakohast abi.

Or. en

Selgitus

Laste õiguste laiendatud töörühm võtab kasutusele täiendavad kaitsemeetmed tagamaks, et 
lastega seotud tagasisaatmismenetlustes on lapse parimad huvid alati esmatähtsad, 
olenemata sellest, kas alaealised on saatjata, perekonnast eraldatud või koos oma 
perekonnaga.

Muudatusettepanek 579
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne saatjata alaealise 
väljasaatmist liikmesriigi territooriumilt 
veenduvad kõnealuse liikmesriigi asutused, 
et alaealine saadetakse tagasi tema 
perekonnaliikme või määratud eeskostja 
juurde või naasmisriigi 
vastuvõtuasutusse.

2. Enne saatjata alaealise või perest 
eraldatud alaealise tagasisaatmist 
liikmesriigi territooriumilt veenduvad 
kõnealuse liikmesriigi asutused, et 
alaealine saadetakse tagasi tema 
perekonnaliikme juurde või 

näevad ette asjakohase üleviimise, kui 
alaealisele, tema vanematele ja 
tavapärasele esmatasandi hooldajale 
sobivad hooldus- ja hoolduskorra 
tingimused.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduste 28 ja 40 
kohta esitatud muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 580
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Liikmesriigid esitavad alaealistele 
ja peredele dokumendid, mis näitavad, et 
nad on pooleliolevas 
tagasisaatmismenetluses ja et mõlemat, 
sealhulgas seaduslikke või tavapäraseid 
esmaseid hooldajaid, ei arestita.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduste 28 ja 40 
kohta esitatud muudatusettepanekutega. Alaealiste kinnipidamine ei ole kunagi nende 
huvides. Seetõttu tuleks alaealiste kaitseks kehtestada laste kinnipidamise keeld. Mõiste 
„lapse parimad huvid“ kohaldamine eeldab lisaks, et ka vanemaid või seaduslikke või 
tavapäraseid peamisi hooldajaid ei tohiks kunagi kinni pidada.

Muudatusettepanek 581
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Saatjata lapsi abistab eestkostja 
kogu protsessi vältel ning kõigi otsuste 
tegemisel on esmatähtis lapse parim huvi.

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et lapse parimad huvid on alati peamine kaalutlus, tuleks perekonnast eraldatud 
ja saatjata lastele määrata eestkostja. Muudatusettepanek põhineb Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Ameti käsiraamatul vanemliku hoolitsuseta jäänud laste eestkoste kohta, lk 26 jj.
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Muudatusettepanek 582
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2b. Liikmesriigid tagavad, et saatjata 
ja perekonnast eraldatud laste 
abistamiseks määratakse sõltumatu ja 
kvalifitseeritud eestkostja, kellel on 
vajalikud teadmised ja koolitus ja kes võib 
tagada lapse parimad huvid. Selleks 
kaasatakse eestkostja menetlusse, et 
tagada lapse tagasisaatmine üksnes juhul, 
kui see on tema huvides.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduste 28 ja 40 
kohta esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 583
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2c. Tagasipöördumis- ja 
taasintegreerimisabi antakse kõigile 
alaealistele ja nende perekondadele.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduste 28 ja 40 
kohta esitatud muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 584
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 välja jäetud
Sisenemiskeeld

1.
Tagasisaatmisotsustele lisatakse 
sisenemiskeeld, kui:
(a) kui tähtaega vabatahtlikuks 
lahkumiseks ei ole määratud või
(b) tagasipöördumiskohustust ei ole 
täidetud.
Teistel juhtudel võib 
tagasisaatmisotsustele lisada 
sisenemiskeelu.
2. Liikmesriigid võivad kehtestada 
sisenemiskeelu, mis ei kuulu 
tagasisaatmisotsuse juurde, kolmanda 
riigi kodanikule, kes viibib 
ebaseaduslikult liikmesriigi territooriumil 
ja kelle ebaseaduslik riigis viibimine 
avastatakse määruse (EL) 2016/399 
artikli 8 kohaselt liidust väljumisel 
piirikontrolli käigus, kui see on 
põhjendatud, lähtudes üksikjuhtumi 
konkreetsetest asjaoludest ja võttes 
arvesse proportsionaalsuse põhimõtet.
3. Sisenemiskeelu kestus määratakse igal 
üksikjuhul kindlaks pärast kõigi oluliste 
asjaolude hoolikat kaalumist ning see ei 
ületa põhimõtteliselt viit aastat. 
Sisenemiskeelu kestus võib siiski ületada 
viit aastat, kui asjaomane kolmanda riigi 
kodanik kujutab endast tõsist ohtu 
avalikule korrale, avalikule julgeolekule 
või riigi julgeolekule.
4.
Liikmesriigid kaaluvad sisenemiskeelu 
tühistamist või peatamist, kui kolmanda 
riigi kodanik, kellele väljastati lõike 1 
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teise lõigu kohaselt sisenemiskeeld, 
suudab tõestada, et ta on lahkunud 
liikmesriigi territooriumilt täielikus 
kooskõlas tagasisaatmisotsusega.
Ilma et see piiraks lõike 1 esimese lõigu 
punkti b kohaldamist ning tingimusel, et 
asjaomane kolmanda riigi kodanik ei 
kujuta ohtu avalikule korrale, avalikule 
julgeolekule või riigi julgeolekule, ei 
väljastata sisenemiskeeldu 
inimkaubanduse ohvritele, kellele on 
antud elamisluba nõukogu direktiivi 
2004/81/EÜ28 kohaselt.
Liikmesriigid võivad üksikjuhtudel 
humanitaarkaalutlustel sisenemiskeelu 
väljastamisest loobuda, selle tühistada või 
peatada.
Liikmesriigid võivad muude kaalutluste 
korral üksikjuhtudel või teatavat liiki 
juhtudel sisenemiskeelu väljastamisest 
loobuda, selle tühistada või peatada.
5. Kui liikmesriik kaalub elamisloa või 
muu riigisviibimise õigust andva loa 
väljastamist kolmanda riigi kodanikule, 
kelle suhtes on mõni teine liikmesriik 
väljastanud sisenemiskeelu, konsulteerib 
ta kõigepealt sisenemiskeelu väljastanud 
liikmesriigiga vastavalt määruse (EL) 
2018/XXX29 artiklile 27.
6. Lõiked 1 kuni 5 ei piira õigust direktiivi 
2011/95/EL artikli 2 punktis a 
määratletud rahvusvahelisele 
kaitsele liikmesriikides .
_________________
28 Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta 
direktiiv 2004/81/EÜ elamisloa 
väljaandmise kohta pädevate asutustega 
koostööd tegevatele kolmandate riikide 
kodanikele, kes on inimkaubanduse 
ohvrid või kelle ebaseaduslikule 
sisserändele on kaasa aidatud (ELT 
L 261, 6.8.2004, lk 19).
29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu [...] 
määrus (EL) 2018/..., milles käsitletakse 
Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, 
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toimimist ja kasutamist riigipiiri ületamise 
kontrolli valdkonnas ning millega 
muudetakse Schengeni lepingu 
rakendamise konventsiooni ja määrust 
(EÜ) nr 1987/2006 ja tunnistatakse see 
kehtetuks [vastuvõtmisel].

Or. en

Muudatusettepanek 585
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tagasisaatmisotsustele lisatakse 
sisenemiskeeld, kui:

Tagasisaatmisotsustele võib lisada 
sisenemiskeelu, kui:

Or. en

Selgitus

Ettepanek on seotud muudatusettepanekutega artikli 9 kohta.

Muudatusettepanek 586
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tagasipöördumiskohustust ei ole 
täidetud.

(b) tagasipöördumiskohustust ei ole 
täidetud. Lastega seotud juhtudel ei lisata 
tagasisaatmisotsustele sisenemiskeelu.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud arvamuste koostaja 
põhjenduste 14 ja 28 ning artikli 9 kohta esitatud muudatusettepanekutega, milles käsitletakse 
vabatahtlikku lahkumist, ja põhjenduse 25 kohta esitatud muudatusettepanekutega, milles 
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käsitletakse sisenemiskeeldu. Laste õiguste töörühm on seisukohal, et eriti lastega seotud 
juhtumite korral oleks sissesõidukeeldude kehtestamine ebaproportsionaalne.

Muudatusettepanek 587
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad kehtestada 
sisenemiskeelu, mis ei kuulu 
tagasisaatmisotsuse juurde, kolmanda 
riigi kodanikule, kes viibib 
ebaseaduslikult liikmesriigi territooriumil 
ja kelle ebaseaduslik riigis viibimine 
avastatakse määruse (EL) 2016/399 
artikli 8 kohaselt liidust väljumisel 
piirikontrolli käigus, kui see on 
põhjendatud, lähtudes üksikjuhtumi 
konkreetsetest asjaoludest ja võttes 
arvesse proportsionaalsuse põhimõtet.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Taolised riigist väljumisel kehtestatud sisenemiskeelud heidutavad teatavaid kolmandate 
riikide kodanikke liikmesriigi territooriumilt lahkuma.

Muudatusettepanek 588
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad kehtestada 
sisenemiskeelu, mis ei kuulu 
tagasisaatmisotsuse juurde, kolmanda 
riigi kodanikule, kes viibib 
ebaseaduslikult liikmesriigi territooriumil 
ja kelle ebaseaduslik riigis viibimine 
avastatakse määruse (EL) 2016/399 

välja jäetud
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artikli 8 kohaselt liidust väljumisel 
piirikontrolli käigus, kui see on 
põhjendatud, lähtudes üksikjuhtumi 
konkreetsetest asjaoludest ja võttes 
arvesse proportsionaalsuse põhimõtet.

Or. en

Muudatusettepanek 589
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad kehtestada 
sisenemiskeelu, mis ei kuulu 
tagasisaatmisotsuse juurde, kolmanda riigi 
kodanikule, kes viibib ebaseaduslikult 
liikmesriigi territooriumil ja kelle 
ebaseaduslik riigis viibimine avastatakse 
määruse (EL) 2016/399 artikli 8 kohaselt 
liidust väljumisel piirikontrolli käigus, kui 
see on põhjendatud, lähtudes 
üksikjuhtumi konkreetsetest asjaoludest ja 
võttes arvesse proportsionaalsuse 
põhimõtet.

2. Liikmesriigid kehtestavad 
sisenemiskeelu kolmanda riigi kodanikule, 
kes viibib ebaseaduslikult liikmesriigi 
territooriumil ja kelle ebaseaduslik riigis 
viibimine avastatakse määruse 
(EL) 2016/399 artikli 8 kohaselt liidust 
väljumisel piirikontrolli käigus.

Or. fr

Muudatusettepanek 590
Milan Uhrík

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad kehtestada 
sisenemiskeelu, mis ei kuulu 
tagasisaatmisotsuse juurde, kolmanda riigi 
kodanikule, kes viibib ebaseaduslikult 
liikmesriigi territooriumil ja kelle 

2. Liikmesriigid kehtestavad 
sisenemiskeelu, mis ei kuulu 
tagasisaatmisotsuse juurde, kolmanda riigi 
kodanikule, kes viibib ebaseaduslikult 
liikmesriigi territooriumil ja kelle 
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ebaseaduslik riigis viibimine avastatakse 
määruse (EL) 2016/399 artikli 8 kohaselt 
liidust väljumisel piirikontrolli käigus, kui 
see on põhjendatud, lähtudes 
üksikjuhtumi konkreetsetest asjaoludest ja 
võttes arvesse proportsionaalsuse 
põhimõtet.

ebaseaduslik riigis viibimine avastatakse 
määruse (EL) 2016/399 artikli 8 kohaselt 
liidust väljumisel piirikontrolli käigus.

Or. sk

Muudatusettepanek 591
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad kehtestada 
sisenemiskeelu, mis ei kuulu 
tagasisaatmisotsuse juurde, kolmanda riigi 
kodanikule, kes viibib ebaseaduslikult 
liikmesriigi territooriumil ja kelle 
ebaseaduslik riigis viibimine avastatakse 
määruse (EL) 2016/399 artikli 8 kohaselt 
liidust väljumisel piirikontrolli käigus, kui 
see on põhjendatud, lähtudes üksikjuhtumi 
konkreetsetest asjaoludest ja võttes arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet.

2. Liikmesriigid võivad kehtestada 
sisenemiskeelu, mis ei kuulu 
tagasisaatmisotsuse juurde, kolmanda riigi 
kodanikule, kes viibib ebaseaduslikult 
liikmesriigi territooriumil ja kelle 
ebaseaduslik riigis viibimine avastatakse 
määruse (EL) 2016/399 artikli 8 kohaselt 
liidust väljumisel piirikontrolli käigus, kui 
see on põhjendatud, lähtudes üksikjuhtumi 
konkreetsetest asjaoludest.

Or. fr

Muudatusettepanek 592
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sisenemiskeelu kestus määratakse 
igal üksikjuhul kindlaks pärast kõigi 
oluliste asjaolude hoolikat kaalumist ning 
see ei ületa põhimõtteliselt viit aastat. 
Sisenemiskeelu kestus võib siiski ületada 

3. Sisenemiskeelu kestus määratakse 
igal üksikjuhul kindlaks pärast kõigi 
oluliste asjaolude hoolikat kaalumist ning 
see on pikkusega kuni viis aastat. 
Sisenemiskeelu kestus võib siiski ületada 
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viit aastat, kui asjaomane kolmanda riigi 
kodanik kujutab endast tõsist ohtu 
avalikule korrale, avalikule julgeolekule 
või riigi julgeolekule.

viit aastat, kui asjaomane kolmanda riigi 
kodanik kujutab endast tõsist ohtu 
avalikule korrale, avalikule julgeolekule 
või riigi julgeolekule, kui see on 
nõuetekohaselt põhjendatud kas 
süüdimõistva kohtuotsuse või muude 
juhtumi asjaoludest tulenevate 
objektiivsete asjaoludega.

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanek on tihedalt seotud komisjoni poolt artikli 13a lõike 2 kohta esitatud 
muudatusettepanekuga, pidades silmas asjaolu, et ametiasutuste ülesanne on rakendada 
sisenemiskeeldu ka välispiiril toimuvate kontrollide korral.

Muudatusettepanek 593
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sisenemiskeelu kestus määratakse 
igal üksikjuhul kindlaks pärast kõigi 
oluliste asjaolude hoolikat kaalumist ning 
see ei ületa põhimõtteliselt viit aastat. 
Sisenemiskeelu kestus võib siiski ületada 
viit aastat, kui asjaomane kolmanda riigi 
kodanik kujutab endast tõsist ohtu 
avalikule korrale, avalikule julgeolekule 
või riigi julgeolekule.

3. Sisenemiskeelu kestus määratakse 
igal üksikjuhul kindlaks pärast kõigi 
oluliste asjaolude hoolikat kaalumist ning 
see ei ületa põhimõtteliselt kümmet aastat. 
Sisenemiskeelu kestus võib siiski ületada 
kümmet aastat, kui asjaomane kolmanda 
riigi kodanik kujutab endast tõsist ohtu 
avalikule korrale, avalikule julgeolekule 
või riigi julgeolekule või ta on 
kohtuotsusega süüdi mõistetud süüteo 
eest, mis on karistatav vähemalt 
kolmeaastase maksimaalse vangistusega.

Or. en

Selgitus

Selle lause lisamine selgitab, et ka kuritegu, mille eest on maksimaalne vangistus vähemalt 
kolm aastat, ei tohiks käesoleva direktiivi kohaldamisel olla tagajärgedeta kõnealusele isikule 
määratud sisenemiskeelu kestuse jooksul. Sama kehtib ka käesoleva direktiivi muude osade 
puhul, kus seda lauset kasutatakse. Kuna komisjoni ettepanek lisab kogu ettepanekusse ohu 
avalikule korrale, avalikule julgeolekule või riigi julgeolekule, on oluline see spetsifikatsioon 
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lisada.

Muudatusettepanek 594
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sisenemiskeelu kestus määratakse 
igal üksikjuhul kindlaks pärast kõigi 
oluliste asjaolude hoolikat kaalumist ning 
see ei ületa põhimõtteliselt viit aastat. 
Sisenemiskeelu kestus võib siiski ületada 
viit aastat, kui asjaomane kolmanda riigi 
kodanik kujutab endast tõsist ohtu 
avalikule korrale, avalikule julgeolekule 
või riigi julgeolekule.

3. Sisenemiskeelu kestus määratakse 
igal üksikjuhul kindlaks pärast kõigi 
oluliste asjaolude hoolikat kaalumist ning 
see ei ületa põhimõtteliselt viit aastat. 
Sisenemiskeelu kestus võib siiski ületada 
viit aastat, kui asjaomane kolmanda riigi 
kodanik kujutab endast tõelist ja tõsist ohtu 
avalikule korrale, avalikule julgeolekule 
või riigi julgeolekule.

Or. en

Muudatusettepanek 595
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sisenemiskeelu kestus määratakse 
igal üksikjuhul kindlaks pärast kõigi 
oluliste asjaolude hoolikat kaalumist ning 
see ei ületa põhimõtteliselt viit aastat. 
Sisenemiskeelu kestus võib siiski ületada 
viit aastat, kui asjaomane kolmanda riigi 
kodanik kujutab endast tõsist ohtu 
avalikule korrale, avalikule julgeolekule 
või riigi julgeolekule.

3. Sisenemiskeelu kestus määratakse 
igal üksikjuhul kindlaks pärast kõigi 
oluliste asjaolude hoolikat kaalumist ning 
see on põhimõtteliselt vähemalt 
kakskümnend aastat. Sisenemiskeelu 
kestus võib siiski ületada kahtekümmet 
aastat, kui asjaomane kolmanda riigi 
kodanik kujutab endast tõsist ohtu 
avalikule korrale, avalikule julgeolekule 
või riigi julgeolekule.

Or. nl
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Selgitus

Taotluste lõputu esitamine tuleb peatada. Kolmandate riikide kodanikud peaksid teadma, et 
nad peavad oma tuleviku üles ehitama oma riigis. See tugevdab nende pühendumust 
taasintegreerumisele. Komisjoni ettepaneku tekst on vastuolus põhjenduse 3 sõnastusega 
tõhusa tagasisaatmispoliitika kohta.

Muudatusettepanek 596
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kaaluvad sisenemiskeelu 
tühistamist või peatamist, kui kolmanda 
riigi kodanik, kellele väljastati lõike 1 
teise lõigu kohaselt sisenemiskeeld, 
suudab tõestada, et ta on lahkunud 
liikmesriigi territooriumilt täielikus 
kooskõlas tagasisaatmisotsusega.

välja jäetud

Or. nl

Selgitus

Tagasisaatmisotsuse järgimine ei saa iseenesest anda õigust uuesti siseneda. Nii võib lõputult 
taotlusi esitada. Komisjoni ettepaneku tekst on vastuolus põhjenduse 3 sõnastusega tõhusa 
tagasisaatmispoliitika kohta.

Muudatusettepanek 597
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kaaluvad sisenemiskeelu 
tühistamist või peatamist, kui kolmanda 
riigi kodanik, kellele väljastati lõike 1 teise 
lõigu kohaselt sisenemiskeeld, suudab 
tõestada, et ta on lahkunud liikmesriigi 
territooriumilt täielikus kooskõlas 

Liikmesriigid kaaluvad sisenemiskeelu 
tühistamist või peatamist, kui kolmanda 
riigi kodanik, kellele väljastati lõike 1 teise 
lõigu kohaselt sisenemiskeeld, suudab 
tõestada, et ta on lahkunud liikmesriigi 
territooriumilt täielikus kooskõlas 
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tagasisaatmisotsusega. tagasisaatmisotsusega.

Liikmesriigid seavad riiki sisenemise 
keelu tühistamise või peatamise 
tingimuseks, et kolmanda riigi kodanik 
või muu isik või kohuslane tasub 
artikli 10 lõike 7 kohaselt tehtud otsusest 
tulenevad tasud seoses kolmanda riigi 
kodaniku väljasaatmisega. Sellisel juhul 
ei tühistata sissesõidukeeldu ega peatata 
seda enne, kui kolmanda riigi kodanik või 
muu isik või vastutav üksus on need tasud 
tasunud. Kui tasusid ei ole 
sissesõidukeelu perioodi lõpuks tasutud, 
pikendatakse seda ajavahemikku 
kuupäevani, millal need tasud riikliku 
õiguse kohaselt aeguvad.

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud artikli 10 lõike 7 (uus) kohta tehtud muudatusettepanekuga. 
Muudatusettepanekuga pakutakse sissesõidukeelu tühistamise või peatamise võimalus, 
sõltuvalt väljasaatmiskuludega seotud tasudest.

Muudatusettepanek 598
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks lõike 1 esimese lõigu 
punkti b kohaldamist ning tingimusel, et 
asjaomane kolmanda riigi kodanik ei 
kujuta tõsist ja tõelist ohtu avalikule 
korrale, avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule, ei väljastata sisenemiskeeldu 
inimkaubanduse ohvritele, kellele on 
antud elamisluba nõukogu direktiivi 
2004/81/EÜ2828 kohaselt.

välja jäetud

_________________
28 Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta 
direktiiv 2004/81/EÜ elamisloa 
väljaandmise kohta pädevate asutustega 
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koostööd tegevatele kolmandate riikide 
kodanikele, kes on inimkaubanduse 
ohvrid või kelle ebaseaduslikule 
sisserändele on kaasa aidatud (ELT 
L 261, 6.8.2004, lk 19).

Or. nl

Selgitus

Väide inimkaubandusest iseenesest ei anna väidetavatele ohvritele elamisloa õigust. Vastasel 
juhul oleks sisserändekandidaatidel ajend inimkaubitsejatega ühendust võtta või 
varjupaigataotlustes inimkaubitsejate abile loota.

Muudatusettepanek 599
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks lõike 1 esimese lõigu 
punkti b kohaldamist ning tingimusel, et 
asjaomane kolmanda riigi kodanik ei 
kujuta ohtu avalikule korrale, avalikule 
julgeolekule või riigi julgeolekule, ei 
väljastata sisenemiskeeldu inimkaubanduse 
ohvritele, kellele on antud elamisluba 
nõukogu direktiivi 2004/81/EÜ28 kohaselt.

Ilma et see piiraks lõike 1 esimese lõigu 
punkti b kohaldamist ning tingimusel, et 
asjaomane kolmanda riigi kodanik ei 
kujuta ohtu avalikule korrale, avalikule 
julgeolekule või riigi julgeolekule ega ole 
kohtuotsusega süüdi mõistetud süüteo eest, 
mis on karistatav vähemalt kolmeaastase 
maksimaalse vangistusega, ei väljastata 
sisenemiskeeldu inimkaubanduse ohvritele, 
kellele on antud elamisluba nõukogu 
direktiivi 2004/81/EÜ28 kohaselt või kes on 
süüdi mõistetud kuriteos, mille eest võib 
karistada maksimaalselt kolmeaastase 
vangistusega.

_________________ _________________
28 Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 
2004/81/EÜ elamisloa väljaandmise kohta 
pädevate asutustega koostööd tegevatele 
kolmandate riikide kodanikele, kes on 
inimkaubanduse ohvrid või kelle 
ebaseaduslikule sisserändele on kaasa 
aidatud (ELT L 261, 6.8.2004, lk 19).

28 Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 
2004/81/EÜ elamisloa väljaandmise kohta 
pädevate asutustega koostööd tegevatele 
kolmandate riikide kodanikele, kes on 
inimkaubanduse ohvrid või kelle 
ebaseaduslikule sisserändele on kaasa 
aidatud (ELT L 261, 6.8.2004, lk 19).

Or. en
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Selgitus

Selle lause lisamine selgitab, et ka kuritegu, mille eest on maksimaalne vangistus vähemalt 
kolm aastat, ei tohiks käesoleva direktiivi kohaldamisel olla tagajärgedeta kõnealusele isikule 
määratud sisenemiskeelu kestuse jooksul. Sama kehtib ka käesoleva direktiivi muude osade 
puhul, kus seda lauset kasutatakse. Kuna komisjoni ettepanek lisab kogu ettepanekusse ohu 
avalikule korrale, avalikule julgeolekule või riigi julgeolekule, on oluline see spetsifikatsioon 
lisada.

Muudatusettepanek 600
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui liikmesriik kaalub elamisloa 
või muu riigisviibimise õigust andva loa 
väljastamist kolmanda riigi kodanikule, 
kelle suhtes on mõni teine liikmesriik 
väljastanud sisenemiskeelu, konsulteerib 
ta kõigepealt sisenemiskeelu väljastanud 
liikmesriigiga vastavalt määruse (EL) 
2018/XXX artiklile 2729.

5. Liikmesriik ei või anda elamisluba 
või muu riigisviibimise õigust andvat luba 
kolmanda riigi kodanikule, kelle suhtes on 
mõni teine liikmesriik väljastanud 
sisenemiskeelu.

_________________
29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
määrus (EL) 2018/..., milles käsitletakse 
Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, 
toimimist ja kasutamist riigipiiri ületamise 
kontrolli valdkonnas ning millega 
muudetakse Schengeni lepingu 
rakendamise konventsiooni ja määrust 
(EÜ) nr 1987/2006 ja tunnistatakse see 
kehtetuks (ELT L …).

Or. nl

Selgitus

Schengeni ala loogika nõuab, et üks liikmesriik ei tohi tühistada teise liikmesriigi 
sisenemiskeeldu.

Muudatusettepanek 601
Anne-Sophie Pelletier
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tagasisaatmiste haldamine Tagasisaatmismenetluste ja naasmisriigis 
taasintegreerimise jälgimine

Or. en

Muudatusettepanek 602
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik loob riikliku 
tagasisaatmiste haldamise süsteemi, mis 
töötleb kogu teavet, mis on vajalik 
käesoleva direktiivi rakendamiseks, 
eelkõige üksikjuhtude haldamiseks ja 
kõigi tagasisaatmisega seotud menetluse 
jaoks, ning käitab, hooldab ja täiustab 
seda süsteemi.

1. Iga liikmesriik jälgib 
tagasisaatmismenetlusi ja 
taasintegreerimist naasmisriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 603
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik loob riikliku 
tagasisaatmiste haldamise süsteemi, mis 
töötleb kogu teavet, mis on vajalik 
käesoleva direktiivi rakendamiseks, 
eelkõige üksikjuhtude haldamiseks ja kõigi 
tagasisaatmisega seotud menetluse jaoks, 

1. Iga liikmesriik loob riikliku 
tagasisaatmiste haldamise süsteemi, mis 
töötleb kogu teavet, mis on vajalik 
käesoleva direktiivi rakendamiseks, 
eelkõige üksikjuhtude haldamiseks ja kõigi 
tagasisaatmisega seotud menetluse jaoks, 
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ning käitab, hooldab ja täiustab seda 
süsteemi.

ning käitab, hooldab ja täiustab seda 
süsteemi ning hõlmab tagasisaatmisele 
järgnevat järelevalvet ja toetust, et tagada 
jätkusuutlikud tagasisaatmised.

Or. en

Muudatusettepanek 604
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik loob riikliku 
tagasisaatmiste haldamise süsteemi, mis 
töötleb kogu teavet, mis on vajalik 
käesoleva direktiivi rakendamiseks, 
eelkõige üksikjuhtude haldamiseks ja kõigi 
tagasisaatmisega seotud menetluse jaoks, 
ning käitab, hooldab ja täiustab seda 
süsteemi.

1. Iga liikmesriik loob riikliku 
tagasisaatmiste haldamise süsteemi, mis 
töötleb teavet, mis on vajalik käesoleva 
direktiivi rakendamiseks, eelkõige 
üksikjuhtude haldamiseks ja kõigi 
tagasisaatmisega seotud menetluse jaoks 
(sh taasintegreerimine naasmisriigis), 
ning käitab, hooldab ja täiustab seda 
süsteemi.

Or. en

Muudatusettepanek 605
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Liikmesriigid tagavad 
individuaalsete hindamiste läbiviimise, et 
pakkuda igale sisserändajale kohandatud 
tuge kogu tagasisaatmisprotseduuri ajal 
soo- ja vanusetundlikult ning kooskõlas 
rahvusvahelise õigusega.

Or. en
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Muudatusettepanek 606
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1b. Õigusnõustamine toimub keeles, 
millest kolmanda riigi kodanik saab aru. 
Nõustamine toimub tingimustes, mis 
võimaldavad rändajatel küsimusi esitada 
ja oma seisukohti, sealhulgas muresid, 
vabalt väljendada.

Or. en

Muudatusettepanek 607
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1c. Menetluse kõigis etappides peab 
asjaomane kolmanda riigi kodanik saama 
kasutada elamisõiguse 
kindlakstegemiseks ja taotlemiseks 
kehtivaid menetlusi, sealhulgas 
rahvusvahelise kaitse menetlusi, mis tahes 
muid siseriiklikes õigusaktides sätestatud 
kaitsemenetlusi ja muid staatust andvaid 
menetlusi.

Or. en

Muudatusettepanek 608
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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2. See riiklik süsteem tuleb luua nii, 
et see tagaks tehnilise ühilduvuse, mis 
võimaldaks tal suhelda määruse (EL).../... 
[Euroopa piiri- ja rannikuvalve määrus] 
artikli 50 kohaselt loodud kesksüsteemiga.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 609
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. See riiklik süsteem tuleb luua nii, et 
see tagaks tehnilise ühilduvuse, mis 
võimaldaks tal suhelda määruse (EL).../... 
[Euroopa piiri- ja rannikuvalve määrus] 
artikli 50 kohaselt loodud kesksüsteemiga.

2. See riiklik süsteem tuleb luua nii, et 
see tagaks tehnilise ühilduvuse, mis 
võimaldaks tal suhelda määruse (EL).../... 
[Euroopa piiri- ja rannikuvalve määrus] 
artikli 50 kohaselt loodud kesksüsteemiga 
ning täielikult järgides kõiki asjakohaseid 
ELi andmekaitseseadusi, eriti GDPR-i ja 
õiguskaitsedirektiivi. Komisjon võtab 
vastu delegeeritud õigusakti, et kehtestada 
selle kesksüsteemi konkreetne õiguslik 
raamistik ja suhtlus selle süsteemiga, 
sealhulgas määratleb selgelt selle 
tsentraliseeritud süsteemi kaudu 
töötlemise eesmärgid ja iga sellise 
eesmärgi kohta töödeldavate isikuandmete 
kategooriad.

Or. en

Selgitus

Komisjoni praegune ettepanek on üsna ebaselge, vaja on rohkem selgust, mis on kooskõlas 
Euroopa andmekaitseinspektori arvamusega selle uuesti sõnastamise ettepaneku kohta.

Muudatusettepanek 610
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad programmid 
logistilise, finants- ja muu materiaalse või 
mitterahalise abi andmiseks oma 
siseriiklike õigusaktide kohaselt, et toetada 
nõukogu määruse (EÜ) nr 539/200130 
I lisas loetletud kolmandate riikide 
ebaseaduslikult riigis viibivate kodanike 
tagasisaatmist.

Liikmesriigid otsustavad ise, kas 
kehtestada programmid logistilise, finants- 
ja muu materiaalse või mitterahalise abi 
andmiseks oma siseriiklike õigusaktide 
kohaselt, et toetada nõukogu määruse (EÜ) 
nr 539/200130 I lisas loetletud kolmandate 
riikide ebaseaduslikult riigis viibivate 
kodanike tagasisaatmist.

_________________ _________________
30 Nõukogu 15. märtsi 2001. aasta määrus 
(EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse 
kolmandad riigid, kelle kodanikel peab 
välispiiride ületamisel olema viisa, ja need 
kolmandad riigid, kelle kodanikud on 
sellest nõudest vabastatud (EÜT L 81, 
21.3.2001, lk 1).

30 Nõukogu 15. märtsi 2001. aasta määrus 
(EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse 
kolmandad riigid, kelle kodanikel peab 
välispiiride ületamisel olema viisa, ja need 
kolmandad riigid, kelle kodanikud on 
sellest nõudest vabastatud (EÜT L 81, 
21.3.2001, lk 1).

Or. nl

Selgitus

Küsimus kuulub liikmesriikide pädevusse.

Muudatusettepanek 611
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad programmid 
logistilise, finants- ja muu materiaalse või 
mitterahalise abi andmiseks oma 
siseriiklike õigusaktide kohaselt, et toetada 
nõukogu määruse (EÜ) nr 539/ 200130 I 
lisas loetletud kolmandate riikide 
ebaseaduslikult riigis viibivate kodanike 
tagasisaatmist.

Liikmesriigid kehtestavad programmid 
logistilise, finants- ja muu materiaalse või 
mitterahalise abi andmiseks oma 
siseriiklike õigusaktide kohaselt, et toetada 
nõukogu määruse (EÜ) nr 539/ 200130 I 
lisas loetletud kolmandate riikide 
seadusliku aluseta riigis viibivate 
kodanike tagasisaatmist.

_________________ _________________
30 Nõukogu 15. märtsi 2001. aasta määrus 
(EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse 

30 Nõukogu 15. märtsi 2001. aasta määrus 
(EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse 
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kolmandad riigid, kelle kodanikel peab 
välispiiride ületamisel olema viisa, ja need 
kolmandad riigid, kelle kodanikud on 
sellest nõudest vabastatud (EÜT L 81, 
21.3.2001, lk 1).

kolmandad riigid, kelle kodanikel peab 
välispiiride ületamisel olema viisa, ja need 
kolmandad riigid, kelle kodanikud on 
sellest nõudest vabastatud (EÜT L 81, 
21.3.2001, lk 1).

Or. en

Selgitus

Terminit „ebaseaduslik“ ei peeta rändekontekstis asjakohaseks. See asendatakse terves 
tekstis väljendiga „seadusliku aluseta“. Rahvusvahelised ühendused, nagu ÜRO 
Peaassamblee ja Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon, on kõik soovitanud kasutada 
termineid „seadusliku aluseta“ või „dokumentideta“.

Muudatusettepanek 612
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad programmid 
logistilise, finants- ja muu materiaalse või 
mitterahalise abi andmiseks oma 
siseriiklike õigusaktide kohaselt, et toetada 
nõukogu määruse (EÜ) nr 539/200130 
I lisas loetletud kolmandate riikide 
ebaseaduslikult riigis viibivate kodanike 
tagasisaatmist.

Liikmesriigid kehtestavad programmid 
logistilise, finants- ja muu materiaalse või 
mitterahalise abi andmiseks oma 
siseriiklike õigusnormide kohaselt, et 
toetada nõukogu määruse 
(EÜ) nr 539/200130 I lisas loetletud 
kolmandate riikide ebaseaduslikult riigis 
viibivate kodanike tagasisaatmist.

_________________ _________________
30 Nõukogu 15. märtsi 2001. aasta määrus 
(EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse 
kolmandad riigid, kelle kodanikel peab 
välispiiride ületamisel olema viisa, ja need 
kolmandad riigid, kelle kodanikud on 
sellest nõudest vabastatud (EÜT L 81, 
21.3.2001, lk 1).

30 Nõukogu 15. märtsi 2001. aasta määrus 
(EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse 
kolmandad riigid, kelle kodanikel peab 
välispiiride ületamisel olema viisa, ja need 
kolmandad riigid, kelle kodanikud on 
sellest nõudest vabastatud (EÜT L 81, 
21.3.2001, lk 1).

Or. fr

Muudatusettepanek 613
Balázs Hidvéghi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad programmid 
logistilise, finants- ja muu materiaalse või 
mitterahalise abi andmiseks oma 
siseriiklike õigusaktide kohaselt, et toetada 
nõukogu määruse (EÜ) nr 539/ 200130 I 
lisas loetletud kolmandate riikide 
ebaseaduslikult riigis viibivate kodanike 
tagasisaatmist.

Liikmesriigid võivad kehtestada 
programmid logistilise, finants- ja muu 
materiaalse või mitterahalise abi andmiseks 
oma siseriiklike õigusaktide kohaselt, et 
toetada nõukogu määruse (EÜ) nr 539/ 
200130 I lisas loetletud kolmandate riikide 
ebaseaduslikult riigis viibivate kodanike 
tagasisaatmist.

_________________ _________________
30 Nõukogu 15. märtsi 2001. aasta määrus 
(EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse 
kolmandad riigid, kelle kodanikel peab 
välispiiride ületamisel olema viisa, ja need 
kolmandad riigid, kelle kodanikud on 
sellest nõudest vabastatud (EÜT L 81, 
21.3.2001, lk 1).

30 Nõukogu 15. märtsi 2001. aasta määrus 
(EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse 
kolmandad riigid, kelle kodanikel peab 
välispiiride ületamisel olema viisa, ja need 
kolmandad riigid, kelle kodanikud on 
sellest nõudest vabastatud (EÜT L 81, 
21.3.2001, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 614
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellise abi hulka võib kuuluda toetus 
taasintegreerumiseks kolmandas riigis, 
kuhu tagasi pöördutakse.

Sellise abi hulka kuulub toetus 
taasintegreerumiseks kolmandas riigis, 
kuhu tagasi pöördutakse, mille puhul 
kontrollitakse, kus seaduslikult ja 
praktiliselt võimalik, tagasipöördujate 
isiklikke taasintegreerumise plaane, et 
tagada jätkusuutlikud tagasisaatmised, 
võttes eriti arvesse iga kolmanda riigi 
kodaniku eriolukorda ning pöörates täit 
tähelepanu haavatavate isikute 
juhtumitele. Liikmesriigid tagavad nende 
kavade järelkontrolli spetsiaalsete ja 
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sõltumatute järelevalveorganite poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 615
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellise abi hulka võib kuuluda toetus 
taasintegreerumiseks kolmandas riigis, 
kuhu tagasi pöördutakse.

Sellise abi hulka kuulub toetus 
taasintegreerumiseks kolmandas riigis, 
kuhu tagasi pöördutakse.

Or. en

Muudatusettepanek 616
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellise abi hulka võib kuuluda toetus 
taasintegreerumiseks kolmandas riigis, 
kuhu tagasi pöördutakse.

Sellise abi hulka kuulub toetus 
taasintegreerumiseks kolmandas riigis, 
kuhu tagasi pöördutakse.

Or. en

Muudatusettepanek 617
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklikud programmid hõlmavad 
kolmanda riigi kodaniku järjepidevat 
toetamist tagasisaatmis- ja 
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taasintegreerimisprotsessi kõigis 
etappides. See hõlmab sõltumatu või ÜRO 
organite poolt arusaadavas keeles piisava 
teabe andmist naasmisriikide tingimuste 
kohta enne lahkumist, haavatavas 
olukorras olevate isikute asjakohase 
hoolduse üleandmist ning saatjata ja 
perekonnast lahutatud laste ja nende 
vanemate eestkoste korraldust. Riiklikud 
programmid hõlmavad õigusabi 
asjakohase üleandmise mehhanismi ning 
õiguskaitse- ja õiguskaitsemehhanismide 
kättesaadavust, juurdepääsu 
asjakohastele riiklikele haldus- ja 
kriminaalmenetlustele, eelkõige vastavalt 
direktiividele 2009/52/EÜ, 2011/36/EÜ ja 
2012/29/EL kogu tagasisaatmismenetluse 
jooksul, sealhulgas meetmed tagamaks, et 
tagasivõtulepingud hõlmavad 
juurdepääsu õigusemõistmisele pärast 
tagasipöördumist kolmandasse riiki.

Or. en

Muudatusettepanek 618
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellise abi andmine, sealhulgas abi liik ja 
suurus, sõltub asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku koostööst liikmesriikide 
pädevate asutustega, nagu on sätestatud 
käesoleva direktiivi artiklis 7.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 619
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellise abi andmine, sealhulgas abi liik ja 
suurus, sõltub asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku koostööst liikmesriikide 
pädevate asutustega, nagu on sätestatud 
käesoleva direktiivi artiklis 7.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Väljajätmine on kooskõlas artikli 7 muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 620
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellise abi andmine, sealhulgas abi liik ja 
suurus, sõltub asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku koostööst liikmesriikide pädevate 
asutustega, nagu on sätestatud käesoleva 
direktiivi artiklis 7.

Sellise abi andmine, sealhulgas abi liik ja 
suurus, sõltub asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku koostööst liikmesriikide pädevate 
asutustega, nagu on sätestatud käesoleva 
direktiivi artiklis 7 ja selle suhtes võib 
kohaldada siseriiklikes õigusnormides 
sätestatud kõrvalejätmise tingimusi ja 
aluseid, eelkõige seoses vastuvõtvasse 
kolmandasse riiki taasintegreerumise 
toetusega. Käesolevas lõikes osutatud abi 
ei anta üldjuhul kolmanda riigi 
kodanikule, kes on liikmesriigilt 
taasintegreerumistoetust juba saanud.

Or. fr

Muudatusettepanek 621
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellise abi andmine, sealhulgas abi liik ja 
suurus, sõltub asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku koostööst liikmesriikide pädevate 
asutustega, nagu on sätestatud käesoleva 
direktiivi artiklis 7.

Sellise abi andmine, sealhulgas selle liik ja 
ulatus, võib sõltuda asjaomase kolmanda 
riigi kodaniku koostööst liikmesriikide 
pädevate asutustega, nagu on sätestatud 
käesoleva direktiivi artiklis 7, juhul kui 
kolmanda riigi kodanik annab olulise 
põhjuse eeldada, et kolmanda riigi 
kodanik ei tee tulevikus 
taasintegreerumise toetamisel koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 622
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellise abi andmine, sealhulgas abi liik ja 
suurus, sõltub asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku koostööst liikmesriikide pädevate 
asutustega, nagu on sätestatud käesoleva 
direktiivi artiklis 7.

Sellise abi andmine, sealhulgas abi liik ja 
suurus, sõltub asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku koostööst liikmesriikide pädevate 
asutustega, nagu on sätestatud käesoleva 
direktiivi artiklis 7. Käesoleva lõike alusel 
antud abi antakse vaid üks kord.

Or. en

Muudatusettepanek 623
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tagasisaatmisotsused ja – kui need on 
väljastatud – sisenemiskeelud ning 
väljasaatmisotsused väljastatakse 
kirjalikult ning nendes põhjendatakse 
otsuse aluseks olevaid faktilisi ja 
õiguslikke asjaolusid ning esitatakse teave 

Liikmesriigid tagavad lõikes 1 osutatud 
tagasisaatmisega seotud otsuste 
põhielementide kirjaliku ja suulise tõlke, 
sealhulgas teabe võimalike 
õiguskaitsevahendite kohta keeles, millest 
kolmanda riigi kodanik aru saab.
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kättesaadavate õiguskaitsevahendite 
kohta.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 4 kohta 
esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 624
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teavet faktiliste asjaolude kohta võib 
piirata, kui siseriiklike õigusaktide 
kohaselt on võimalik piirata õigust teavet 
saada, eelkõige riigi julgeoleku, riigikaitse 
ja avaliku korra kaitseks ning kuritegude 
ennetamiseks, uurimiseks, avastamiseks 
ja nende eest vastutusele võtmiseks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 4 kohta 
esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 625
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad taotluse 
korral kirjaliku või suulise tõlke lõikes 1 
osutatud tagasisaatmisega seotud otsuste 
põhipunktidest, sealhulgas teabe 
olemasolevatest õiguskaitsevahenditest, 

2. Liikmesriigid tagavad kirjaliku ja 
suulise tõlke lõikes 1 osutatud 
tagasisaatmisega seotud otsuste 
põhipunktidest, sealhulgas teabe 
olemasolevatest õiguskaitsevahenditest 
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keeles, millest kolmanda riigi kodanik saab 
aru või on kõigi eelduste kohaselt 
võimeline aru saama.

keeles, millest kolmanda riigi kodanik saab 
aru.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku sidususe tagamiseks on teabe edastamist puudutavad elemendid viidud artiklist 15 
artiklisse 7.

Muudatusettepanek 626
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad taotluse 
korral kirjaliku või suulise tõlke lõikes 1 
osutatud tagasisaatmisega seotud otsuste 
põhipunktidest, sealhulgas teabe 
olemasolevatest õiguskaitsevahenditest, 
keeles, millest kolmanda riigi kodanik saab 
aru või on kõigi eelduste kohaselt 
võimeline aru saama.

2. Liikmesriigid tagavad kirjaliku või 
suulise tõlke lõikes 1 osutatud 
tagasisaatmisega seotud otsuste 
põhipunktidest, sealhulgas teabe 
olemasolevatest õiguskaitsevahenditest 
keeles, millest kolmanda riigi kodanik saab 
aru.

Or. en

Selgitus

Juurdepääs arusaadavale teabele on kolmandate riikide kodanikele ülioluline, eriti selleks, et 
valmistuda tagasisaatmiseks. Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult 
seotud artikli 7 kohta esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 627
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad otsustada 
mitte kohalda lõiget 2 kolmanda riigi 

välja jäetud



AM\1214327ET.docx 287/352 PE658.738v01-00

ET

kodanike suhtes, kes on sisenenud 
ebaseaduslikult liikmesriigi 
territooriumile ega ole hiljem saanud luba 
või õigust kõnealuses liikmesriigis 
viibimiseks.
Sellisel juhul väljastatakse lõikes 1 
osutatud tagasisaatmisega seotud otsused 
siseriiklike õigusaktide kohaselt sätestatud 
tüüpvormil.
Liikmesriigid teevad kättesaadavaks 
üldised teabelehed tüüpvormi 
põhipunktide selgitusega vähemalt viies 
keeles, mida asjaomasesse liikmesriiki 
sisenevad ebaseaduslikud rändajad kõige 
sagedamini kastutavad või millest nad 
kõige sagedamini aru saavad.

Or. en

Selgitus

Kõigil rändajatel peaks olema juurdepääs teabele, mis on seotud nende tagasisaatmise ja 
seotud menetlustega. Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud 
artikli 7 kohta esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 628
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad otsustada mitte 
kohalda lõiget 2 kolmanda riigi kodanike 
suhtes, kes on sisenenud ebaseaduslikult 
liikmesriigi territooriumile ega ole hiljem 
saanud luba või õigust kõnealuses 
liikmesriigis viibimiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 629
Anne-Sophie Pelletier
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellisel juhul väljastatakse lõikes 1 
osutatud tagasisaatmisega seotud otsused 
siseriiklike õigusaktide kohaselt sätestatud 
tüüpvormil.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 630
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad kättesaadavaks 
üldised teabelehed tüüpvormi 
põhipunktide selgitusega vähemalt viies 
keeles, mida asjaomasesse liikmesriiki 
sisenevad ebaseaduslikud rändajad kõige 
sagedamini kastutavad või millest nad 
kõige sagedamini aru saavad.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 631
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad kättesaadavaks 
üldised teabelehed tüüpvormi põhipunktide 
selgitusega vähemalt viies keeles, mida 
asjaomasesse liikmesriiki sisenevad 
ebaseaduslikud rändajad kõige 
sagedamini kastutavad või millest nad 

Liikmesriigid teevad kättesaadavaks 
üldised teabelehed tüüpvormi põhipunktide 
selgitusega vähemalt viies maailma 
enamlevinud keeles.
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kõige sagedamini aru saavad.

Or. nl

Selgitus

Liikmesriigil on võimatu ennustada, millisest riigist saab peamine pagulaste allikas. Seetõttu 
ei saa ka kolmandate riikide kodanikud siin mingeid õigusi rakendada. Muudatus loob 
prognoositava töökoormuse ja seetõttu tõhusa varjupaigapoliitika, mis põhineb selgetel, 
läbipaistvatel ja õiglastel eeskirjadel, nagu on väljendatud põhjenduses 4.

Muudatusettepanek 632
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

16 Õiguskaitsevahendid 16 Õiguskaitsevahend

Or. nl

Selgitus

Menetluse kestuse piiramiseks ja lõputute kaebuste vältimiseks peaks olema võimalik vaid üks 
kaebus.

Muudatusettepanek 633
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmanda riigi kodanikule võimaldatakse 
tõhusad õiguskaitsevahendid artikli 15 
lõikes 1 osutatud tagasisaatmisega seotud 
otsuste vaidlustamiseks või nende 
läbivaatamise taotlemiseks 
pädevas kohtuorganis.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 634
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmanda riigi kodanikule võimaldatakse 
tõhusad õiguskaitsevahendid artikli 15 
lõikes 1 osutatud tagasisaatmisega seotud 
otsuste vaidlustamiseks või nende 
läbivaatamise taotlemiseks 
pädevas kohtuorganis.

Kolmanda riigi kodanikule võimaldatakse 
tõhusad õiguskaitsevahendid artikli 15 
lõikes 1 osutatud tagasisaatmisega seotud 
otsuste vaidlustamiseks või nende 
läbivaatamise taotlemiseks 
pädevas kohtuorganis. Liikmesriigid 
eraldavad õigusasutustele käesoleva 
direktiivi nõuetekohaseks rakendamiseks 
vajaliku suutlikkuse, sealhulgas 
inimressursid ja koolituse, et tagada 
kohtuliku kontrolli kvaliteet ja 
otstarbekus.

Or. en

Muudatusettepanek 635
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tagasisaatmisotsus põhineb määruse 
(EL) .../... [varjupaigamenetluse määrus] 
alusel tehtud otsusel, millega 
rahvusvahelise kaitse taotlus tagasi 
lükatakse ja mis on nimetatud määruse 
artikli 53 kohaselt juba läbinud kohtuliku 
kontrolli, antakse asjaomasele kolmanda 
riigi kodanikule õigus see 
tagasisaatmisotsus edasi kaevata 
ühesainsas kohtuastmes.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 636
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tagasisaatmisotsus põhineb määruse 
(EL) .../... [varjupaigamenetluse määrus] 
alusel tehtud otsusel, millega 
rahvusvahelise kaitse taotlus tagasi 
lükatakse ja mis on nimetatud määruse 
artikli 53 kohaselt juba läbinud kohtuliku 
kontrolli, antakse asjaomasele kolmanda 
riigi kodanikule õigus see 
tagasisaatmisotsus edasi kaevata 
ühesainsas kohtuastmes.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Variraportöör on seisukohal, et selle uuesti sõnastamise eesmärk ei ole muuta liikmesriikide 
jurisdiktsioonide korraldust ja kehtestada erinevad eeskirjad varjupaigataotlejate kohta, kelle 
taotlus on tagasi lükatud, ja ebaseaduslike sisserändajate suhtes.

Muudatusettepanek 637
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Michal Šimečka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tagasisaatmisotsus põhineb määruse 
(EL) .../... [varjupaigamenetluse määrus] 
alusel tehtud otsusel, millega 
rahvusvahelise kaitse taotlus tagasi 
lükatakse ja mis on nimetatud määruse 
artikli 53 kohaselt juba läbinud kohtuliku 
kontrolli, antakse asjaomasele kolmanda 
riigi kodanikule õigus see 
tagasisaatmisotsus edasi kaevata 

Kui tagasisaatmisotsus põhineb määruse 
(EL) .../... [varjupaigamenetluse määrus] 
alusel tehtud otsusel, millega 
rahvusvahelise kaitse taotlus tagasi 
lükatakse ja mis on nimetatud määruse 
artikli 53 kohaselt juba läbinud kohtuliku 
kontrolli, võidakse asjaomasele kolmanda 
riigi kodanikule anda õigus see 
tagasisaatmisotsus edasi kaevata 
ühesainsas kohtuastmes, ainult siis, kui 



PE658.738v01-00 292/352 AM\1214327ET.docx

ET

ühesainsas kohtuastmes. varjupaigamenetluses hinnatakse 
individuaalselt Euroopa ja 
rahvusvahelises õiguses 
mittetagasisaatmise põhimõtte kogu 
ulatust.

Or. en

Muudatusettepanek 638
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tagasisaatmisotsus põhineb määruse 
(EL) .../... [varjupaigamenetluse määrus] 
alusel tehtud otsusel, millega 
rahvusvahelise kaitse taotlus tagasi 
lükatakse ja mis on nimetatud määruse 
artikli 53 kohaselt juba läbinud kohtuliku 
kontrolli, antakse asjaomasele kolmanda 
riigi kodanikule õigus see 
tagasisaatmisotsus edasi kaevata vähemalt 
ühes kohtuastmes.

Kui tagasisaatmisotsus põhineb määruse 
(EL) .../... [varjupaigamenetluse määrus] 
alusel tehtud otsusel, millega 
rahvusvahelise kaitse taotlus tagasi 
lükatakse ja mis on nimetatud määruse 
artikli 53 kohaselt juba läbinud kohtuliku 
kontrolli, antakse asjaomasele kolmanda 
riigi kodanikule õigus see 
tagasisaatmisotsus edasi kaevata ainult 
ühes kohtuastmes ilma võimaluseta 
menetlust taasalustada.

Or. nl

Selgitus

Kaebuste lõputu esitamine tuleks peatada.

Muudatusettepanek 639
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tagasisaatmisotsus põhineb määruse 
(EL) .../... [varjupaigamenetluse määrus] 
alusel tehtud otsusel, millega 

Kui tagasisaatmisotsus põhineb määruse 
(EL) .../... [varjupaigamenetluse määrus] 
alusel tehtud otsusel, millega 
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rahvusvahelise kaitse taotlus tagasi 
lükatakse ja mis on nimetatud määruse 
artikli 53 kohaselt juba läbinud kohtuliku 
kontrolli, antakse asjaomasele kolmanda 
riigi kodanikule õigus see 
tagasisaatmisotsus edasi kaevata 
ühesainsas kohtuastmes.

rahvusvahelise kaitse taotlus tagasi 
lükatakse ja mis on nimetatud määruse 
artikli 53 kohaselt juba läbinud kohtuliku 
kontrolli, antakse asjaomasele kolmanda 
riigi kodanikule tõhusa 
õiguskaitsevahendi põhimõtte järgmiseks 
õigus see tagasisaatmisotsus edasi kaevata 
ühesainsas kohtuastmes.

Or. en

Muudatusettepanek 640
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tagasisaatmisotsuse täitmine peatatakse 
automaatselt esimeses kohtuastmes 
kaebuse esitamise ajaks, ja kui see kaebus 
on esitatud ettenähtud tähtaja jooksul, siis 
ka kaebuse läbivaatamise ajaks, juhul kui 
esineb oht, et rikutakse 
mittetagasisaatmise põhimõtet. Juhul, kui 
kaebus esitatakse esimese või mõne 
järgmise apellatsiooniotsuse peale, ja 
kõikidel muudel juhtudel 
tagasisaatmisotsuse täitmist ei peatata, 
välja arvatud juhul, kui kohus otsustab 
taotleja soovil või ex officio teisiti, võttes 
nõuetekohaselt arvesse üksikjuhtumi 
konkreetseid asjaolusid.

Tagasisaatmisotsuse täitmine peatatakse 
automaatselt kaebuse esitamise ajaks, 
kaebuse läbivaatamise ajaks ja kuni 
taotlejat on kaebuse kohta tehtud otsusest 
teavitatud.

Or. en

Muudatusettepanek 641
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tagasisaatmisotsuse täitmine peatatakse 
automaatselt esimeses kohtuastmes 
kaebuse esitamise ajaks, ja kui see kaebus 
on esitatud ettenähtud tähtaja jooksul, siis 
ka kaebuse läbivaatamise ajaks, juhul kui 
esineb oht, et rikutakse 
mittetagasisaatmise põhimõtet. Juhul, kui 
kaebus esitatakse esimese või mõne 
järgmise apellatsiooniotsuse peale, ja 
kõikidel muudel juhtudel 
tagasisaatmisotsuse täitmist ei peatata, 
välja arvatud juhul, kui kohus otsustab 
taotleja soovil või ex officio teisiti, võttes 
nõuetekohaselt arvesse üksikjuhtumi 
konkreetseid asjaolusid.

Tagasisaatmisotsuse täitmine peatatakse 
automaatselt esimeses kohtuastmes 
kaebuse esitamise ajaks. Juhul, kui kaebus 
esitatakse esimese või mõne järgmise 
apellatsiooniotsuse peale, ja kõikidel 
muudel juhtudel tagasisaatmisotsuse 
täitmist ei peatata.

Or. fr

Muudatusettepanek 642
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tagasisaatmisotsuse täitmine peatatakse 
automaatselt esimeses kohtuastmes 
kaebuse esitamise ajaks, ja kui see kaebus 
on esitatud ettenähtud tähtaja jooksul, siis 
ka kaebuse läbivaatamise ajaks, juhul kui 
esineb oht, et rikutakse mittetagasisaatmise 
põhimõtet. Juhul, kui kaebus esitatakse 
esimese või mõne järgmise 
apellatsiooniotsuse peale, ja kõikidel 
muudel juhtudel tagasisaatmisotsuse 
täitmist ei peatata, välja arvatud juhul, 
kui kohus otsustab taotleja soovil või ex 
officio teisiti, võttes nõuetekohaselt 
arvesse üksikjuhtumi konkreetseid 
asjaolusid.

Tagasisaatmisotsuse täitmine peatatakse 
automaatselt esimeses kohtuastmes 
kaebuse esitamise ajaks, ja kui see kaebus 
on esitatud ettenähtud tähtaja jooksul, siis 
ka kaebuse läbivaatamise ajaks, juhul kui 
esineb oht, et rikutakse mittetagasisaatmise 
põhimõtet. Kaebuse tulemuse 
edasikaebamise võimalus ei ole vajalik.

Or. nl
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Selgitus

Lõputud menetlused on tavaliselt mõeldud ainult sotsiaalsetel sidemetel põhineva elamisloa 
väljatöötamiseks. Püsivus toob seega kaasa erinevate varjupaigataotlejate jaoks ebaõiglased 
tulemused ning lisaks sellele liikmesriigile tohutud rahalised ja halduskulud.

Muudatusettepanek 643
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tagasisaatmisotsuse täitmine peatatakse 
automaatselt esimeses kohtuastmes 
kaebuse esitamise ajaks, ja kui see kaebus 
on esitatud ettenähtud tähtaja jooksul, siis 
ka kaebuse läbivaatamise ajaks, juhul kui 
esineb oht, et rikutakse 
mittetagasisaatmise põhimõtet. Juhul, kui 
kaebus esitatakse esimese või mõne 
järgmise apellatsiooniotsuse peale, ja 
kõikidel muudel juhtudel 
tagasisaatmisotsuse täitmist ei peatata, 
välja arvatud juhul, kui kohus otsustab 
taotleja soovil või ex officio teisiti, võttes 
nõuetekohaselt arvesse üksikjuhtumi 
konkreetseid asjaolusid.

Tagasisaatmisotsuse täitmine peatatakse 
automaatselt kõnealuse otsuse kohta 
kaebuse esitamise ajaks, kaebuse 
läbivaatamise ajaks ja kuni kolmanda 
riigi kodanikku on kaebuse kohta tehtud 
otsusest teavitatud. Tagasisaatmisotsuse 
edasikaebamisel on automaatne peatav 
toime, välja arvatud juhtudel, kui 
õigusasutused on Euroopa ja 
rahvusvahelises õiguses hinnanud 
mittetagasisaatmise põhimõtte täielikku 
ulatust ja leidnud, et selle põhimõtte 
rikkumine ei ole ohus. 
Tagasisaatmisotsuse täitmise võib peatada 
ka siis, kui kohus otsustab seda teha, 
võttes nõuetekohaselt arvesse 
üksikjuhtumi konkreetseid asjaolusid 
taotleja taotlusel või tegutsedes ex officio.

Or. en

Selgitus

Apellatsiooniotsuse automaatne tagasisaatmisotsuse täitmist peatav toime on ülioluline, kuna 
vastasel juhul võib tekkida pöördumatu olukord, millel on tõsised põhiõigusi hõlmavad 
tagajärjed. Ainus erand sellest reeglist on see, kui kohtuvõim on juba mittetagasisaatmise 
põhimõtte täieliku hindamise läbi viinud. Lisaks peaks kohtul olema iseseisvus peatada 
tagasisaatmisotsuse jõustamine muudel põhjustel.

Muudatusettepanek 644
Anne-Sophie Pelletier
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tagasisaatmisotsuse täitmine peatatakse 
automaatselt esimeses kohtuastmes 
kaebuse esitamise ajaks, ja kui see kaebus 
on esitatud ettenähtud tähtaja jooksul, siis 
ka kaebuse läbivaatamise ajaks, juhul kui 
esineb oht, et rikutakse 
mittetagasisaatmise põhimõtet. Juhul, kui 
kaebus esitatakse esimese või mõne 
järgmise apellatsiooniotsuse peale, ja 
kõikidel muudel juhtudel 
tagasisaatmisotsuse täitmist ei peatata, 
välja arvatud juhul, kui kohus otsustab 
taotleja soovil või ex officio teisiti, võttes 
nõuetekohaselt arvesse üksikjuhtumi 
konkreetseid asjaolusid.

Tagasisaatmisotsuse täitmine peatatakse 
automaatselt sellise otsuse peale kaebuse 
esitamise aja jooksul, kaebuse 
läbivaatamise ajal ja kuni kaebuse 
esitamise otsusest on taotlejale teatatud, 
sealhulgas juhul, kui on oht rikkuda 
mittetagasisaatmise põhimõtet. 
Tagasisaatmisotsuse edasikaebamisel on 
automaatse peatamise toime, see hõlmab 
olukordi, kus juhtumid on menetluses 
kriminaalkohtus, et tagada nii ohvrite kui 
ka kahtlustatavate õiguskaitse 
kättesaadavus.

Or. en

Muudatusettepanek 645
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tagasisaatmisotsuse täitmine peatatakse 
automaatselt esimeses kohtuastmes 
kaebuse esitamise ajaks, ja kui see kaebus 
on esitatud ettenähtud tähtaja jooksul, siis 
ka kaebuse läbivaatamise ajaks, juhul kui 
esineb oht, et rikutakse mittetagasisaatmise 
põhimõtet. Juhul, kui kaebus esitatakse 
esimese või mõne järgmise 
apellatsiooniotsuse peale, ja kõikidel 
muudel juhtudel tagasisaatmisotsuse 
täitmist ei peatata, välja arvatud juhul, kui 
kohus otsustab taotleja soovil või ex officio 
teisiti, võttes nõuetekohaselt arvesse 
üksikjuhtumi konkreetseid asjaolusid.

Tagasisaatmisotsuse täitmine peatatakse 
automaatselt esimeses kohtuastmes 
kaebuse esitamise ajaks, ja kui see kaebus 
on esitatud ettenähtud tähtaja jooksul, siis 
ka kaebuse läbivaatamise ajaks, juhul kui 
võib esineda oht, et rikutakse 
mittetagasisaatmise põhimõtet. Juhul, kui 
kaebus esitatakse esimese või mõne 
järgmise apellatsiooniotsuse peale, ja 
kõikidel muudel juhtudel 
tagasisaatmisotsuse täitmist ei peatata, 
välja arvatud juhul, kui kohus otsustab 
taotleja soovil või ex officio teisiti, võttes 
nõuetekohaselt arvesse üksikjuhtumi 
konkreetseid asjaolusid.
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Or. en

Muudatusettepanek 646
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et 
tagasisaatmisotsuse täitmise ajutise 
peatamise otsus tehakse 48 tunni jooksul 
alates asjaomase kolmanda riigi kodaniku 
vastavasisulise taotluse esitamisest. 
Üksikjuhtudel, kus on tegemist keerukate 
faktiliste või õiguslike asjaoludega, võib 
pädev kohtuorgan vastavalt vajadusele 
käesolevas lõikes sätestatud tähtaegu 
pikendada.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 647
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et 
tagasisaatmisotsuse täitmise ajutise 
peatamise otsus tehakse 48 tunni jooksul 
alates asjaomase kolmanda riigi kodaniku 
vastavasisulise taotluse esitamisest. 
Üksikjuhtudel, kus on tegemist keerukate 
faktiliste või õiguslike asjaoludega, võib 
pädev kohtuorgan vastavalt vajadusele 
käesolevas lõikes sätestatud tähtaegu 
pikendada.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Sellel õiguskaitsevahendil on alati peatav toime. Seega ei ole peatamise kohta vaja otsust 
teha.

Muudatusettepanek 648
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ei ole ilmsiks tulnud või asjaomane 
kolmanda riigi kodanik ei ole esitanud 
uusi olulisi andmeid või tähelepanekuid, 
mis muudaksid üksikjuhtumi konkreetseid 
asjaolusid oluliselt, siis ei kohaldata 
käesoleva lõike esimest ja teist lõiku, kui:

välja jäetud

(a) selles osutatud ajutise peatamise 
põhjust on määruse (EL) …/… 
[varjupaigamenetluse määrus] 
kohaldamiseks läbi viidud menetluse 
käigus hinnatud ja see on nimetatud 
määruse artikli 53 kohaselt juba läbinud 
kohtuliku kontrolli;
(b) tagasisaatmisotsus tuleneb niisuguste 
menetluste tulemusena tehtud otsusest, 
millega lõpetatakse isiku seaduslik riigis 
viibimine.

Or. en

Muudatusettepanek 649
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ei ole ilmsiks tulnud või asjaomane 
kolmanda riigi kodanik ei ole esitanud 
uusi olulisi andmeid või tähelepanekuid, 
mis muudaksid üksikjuhtumi konkreetseid 

välja jäetud
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asjaolusid oluliselt, siis ei kohaldata 
käesoleva lõike esimest ja teist lõiku, kui:
(a) selles osutatud ajutise peatamise 
põhjust on määruse (EL) …/… 
[varjupaigamenetluse määrus] 
kohaldamiseks läbi viidud menetluse 
käigus hinnatud ja see on nimetatud 
määruse artikli 53 kohaselt juba läbinud 
kohtuliku kontrolli;
(b) tagasisaatmisotsus tuleneb niisuguste 
menetluste tulemusena tehtud otsusest, 
millega lõpetatakse isiku seaduslik riigis 
viibimine.

Or. en

Selgitus

Väljajätmine on artikli 16 lõike 3 esimese lõigu muudatusettepaneku tagajärg. Sellel 
õiguskaitsevahendil on automaatne peatav toime.

Muudatusettepanek 650
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ei ole ilmsiks tulnud või asjaomane 
kolmanda riigi kodanik ei ole esitanud uusi 
olulisi andmeid või tähelepanekuid, mis 
muudaksid üksikjuhtumi konkreetseid 
asjaolusid oluliselt, siis ei kohaldata 
käesoleva lõike esimest ja teist lõiku, kui:

Kui ei ole ilmsiks tulnud või asjaomane 
kolmanda riigi kodanik ei ole esitanud uusi 
olulisi andmeid või tähelepanekuid, mis 
muudaksid üksikjuhtumi konkreetseid 
asjaolusid, siis ei kohaldata käesoleva lõike 
esimest ja teist lõiku, kui:

Or. en

Selgitus

Kaebustel peaks alati olema peatav mõju. Kui peab hindama, kas on ilmnenud uusi elemente 
ja / või kas peatamine on vajalik või mitte, koormaks see taas liikmesriikide ametiasutusi selle 
eraldi hinnangu andmisega. „Oluliste muudatuste“ nõude kehtestamine paneb 
õigusasutustele liiga suure koormuse ja võib kaasa tuua ohu, et üksikjuhtumeid ei hinnata 
nõuetekohaselt, põhjustades sellega tagasisaatmise lubamatuse põhimõtte pöördumatuid 
rikkumisi.
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Muudatusettepanek 651
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad kindlaks 
mõistlikud tähtajad ja kehtestavad muud 
vajalikud eeskirjad, tagamaks, et käesoleva 
artikli kohast õigust tõhusale 
õiguskaitsevahendile kasutatakse.

Tagasisaatmisotsuse peale saab esitada 
kaebuse 30 päeva jooksul pärast 
asjaomasele isikule otsuse teatavaks 
tegemist. Liikmesriigid kehtestavad muud 
vajalikud eeskirjad, tagamaks, et käesoleva 
artikli kohast õigust tõhusale 
õiguskaitsevahendile kasutatakse.

Or. it

Muudatusettepanek 652
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad kindlaks 
mõistlikud tähtajad ja kehtestavad muud 
vajalikud eeskirjad, tagamaks, et käesoleva 
artikli kohast õigust tõhusale 
õiguskaitsevahendile kasutatakse.

Liikmesriigid määravad kindlaks tähtajad, 
mis ei ületa viite (5) päeva ja kehtestavad 
muud vajalikud eeskirjad, tagamaks, et 
käesoleva artikli kohast õigust tõhusale 
õiguskaitsevahendile kasutatakse.

Or. pl

Muudatusettepanek 653
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad kindlaks 
mõistlikud tähtajad ja kehtestavad muud 

Liikmesriigid kehtestavad mõistlikud ja 
piisavad tähtajad ning muud vajalikud 



AM\1214327ET.docx 301/352 PE658.738v01-00

ET

vajalikud eeskirjad, tagamaks, et käesoleva 
artikli kohast õigust tõhusale 
õiguskaitsevahendile kasutatakse.

eeskirjad, et tagada käesoleva artikli 
kohase õiguse tõhusale 
õiguskaitsevahendile kasutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 654
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid annavad tähtaja, mis on 
maksimaalselt viis päeva, et esitada 
kaebus tagasisaatmisotsuse peale, kui see 
otsus tuleneb määruse (EL) .../... 
[varjupaigamenetluse määrus] kohaselt 
tehtud lõplikust otsusest, millega 
lükatakse tagasi rahvusvahelise kaitse 
taotlus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 655
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid annavad tähtaja, mis on 
maksimaalselt viis päeva, et esitada 
kaebus tagasisaatmisotsuse peale, kui see 
otsus tuleneb määruse (EL) .../... 
[varjupaigamenetluse määrus] kohaselt 
tehtud lõplikust otsusest, millega 
lükatakse tagasi rahvusvahelise kaitse 
taotlus.

Liikmesriigid annavad tagasisaatmisotsuse 
peale kaebuse esitamiseks vähemalt 
viisteist päeva.

Or. en
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Selgitus

Võttes arvesse Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikat õiguse kohta tõhusale 
õiguskaitsevahendile, mis on sätestatud Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklis 13 (s.o 
Jabari v. Türgi, punkt 40; Muminov v. Venemaa, punkt. 90) võib apellatsioonide esitamiseks 
lühikeste tähtaegade automaatne kohaldamine olla vastuolus tagasisaatmise vastase kaitsega

Muudatusettepanek 656
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Maite 
Pagazaurtundúa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid annavad tähtaja, mis on 
maksimaalselt viis päeva, et esitada kaebus 
tagasisaatmisotsuse peale, kui see otsus 
tuleneb määruse (EL) .../... 
[varjupaigamenetluse määrus] kohaselt 
tehtud lõplikust otsusest, millega lükatakse 
tagasi rahvusvahelise kaitse taotlus.

Liikmesriigid annavad tähtaja, mis on 
kümme kuni viisteist päeva, et esitada 
kaebus tagasisaatmisotsuse peale, kui see 
otsus tuleneb määruse (EL) .../... 
[varjupaigamenetluse määrus] kohaselt 
tehtud lõplikust otsusest, millega lükatakse 
tagasi rahvusvahelise kaitse taotlus.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettenähtud tähtaeg on liiga lühike selle tagamiseks, et kaebuse esitamise õigust 
saaks täielikult kasutada. 10–15 päeva pikkune apellatsiooni esitamise aeg on mõistlikum ja 
realistlikum.

Muudatusettepanek 657
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid annavad tähtaja, mis on 
maksimaalselt viis päeva, et esitada kaebus 
tagasisaatmisotsuse peale, kui see otsus 
tuleneb määruse (EL) .../... 
[varjupaigamenetluse määrus] kohaselt 
tehtud lõplikust otsusest, millega lükatakse 

Liikmesriigid annavad tähtaja, mis on 
maksimaalselt viisteist päeva, et esitada 
kaebus tagasisaatmisotsuse peale, kui see 
otsus tuleneb määruse (EL) .../... 
[varjupaigamenetluse määrus] kohaselt 
tehtud lõplikust otsusest, millega lükatakse 
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tagasi rahvusvahelise kaitse taotlus. tagasi rahvusvahelise kaitse taotlus.

Or. it

Muudatusettepanek 658
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid annavad tähtaja, mis on 
maksimaalselt viis päeva, et esitada kaebus 
tagasisaatmisotsuse peale, kui see otsus 
tuleneb määruse (EL) .../... 
[varjupaigamenetluse määrus] kohaselt 
tehtud lõplikust otsusest, millega lükatakse 
tagasi rahvusvahelise kaitse taotlus.

Liikmesriigid annavad tähtaja, mis on 
maksimaalselt kolm päeva, et esitada 
kaebus tagasisaatmisotsuse peale, kui see 
otsus tuleneb määruse (EL) .../... 
[varjupaigamenetluse määrus] kohaselt 
tehtud lõplikust otsusest, millega lükatakse 
tagasi rahvusvahelise kaitse taotlus.

Or. fr

Muudatusettepanek 659
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid annavad tähtaja, mis on 
maksimaalselt viis päeva, et esitada kaebus 
tagasisaatmisotsuse peale, kui see otsus 
tuleneb määruse (EL) .../... 
[varjupaigamenetluse määrus] kohaselt 
tehtud lõplikust otsusest, millega lükatakse 
tagasi rahvusvahelise kaitse taotlus.

Liikmesriigid annavad tähtaja, mis on 
maksimaalselt kaks päeva, et esitada 
kaebus tagasisaatmisotsuse peale, kui see 
otsus tuleneb määruse (EL) .../... 
[varjupaigamenetluse määrus] kohaselt 
tehtud lõplikust otsusest, millega lükatakse 
tagasi rahvusvahelise kaitse taotlus.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek on tihedalt seotud muudatusettepanekuga 12, mida see täiendab, et 
kiirendada kohtute toimimist ja tagada tagasisaatmismenetluse ladusus.
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Muudatusettepanek 660
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Liikmesriigid võivad vastavalt 
lõikele 1 ette näha õiguse esitada 
halduskaebus otsuse edasikaebamiseks 
kohtus, tingimusel et halduskaebusega ei 
kahjustata õiguskaitsevahendi tõhusust.

Or. fr

Muudatusettepanek 661
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kolmanda riigi kodanikul on 
võimalus saada õigusalast nõu, määrata 
oma seaduslik esindaja ja saada vajaduse 
korral keelelist abi.

5. Kolmanda riigi kodanikul on 
võimalus saada õigusalast nõu, määrata 
oma seaduslik esindaja ja saada keelelist 
abi.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 40 kohta 
esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 662
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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6. Liikmesriigid tagavad, et taotlusel 
võimaldatakse vajalik tasuta õigusabi 
ja/või esindaja teenuseid kooskõlas 
asjaomaste õigusabiga seotud siseriiklike 
õigusaktide või eeskirjadega, milles 
võidakse sätestada, et sellise tasuta 
õigusabi ja/või esindaja teenuse puhul 
kehtivad direktiivi 2005/85/EÜ artikli 15 
lõigetes 3–6 sätestatud tingimused.

6. Liikmesriigid tagavad, et taotlusel 
võimaldatakse vajalik tasuta õigusabi 
ja/või esindaja teenuseid kooskõlas 
asjaomaste õigusabiga seotud siseriiklike 
õigusaktide või eeskirjadega, milles 
võidakse sätestada, et sellise tasuta 
õigusabi ja/või esindaja teenuse puhul 
kehtivad direktiivi 2005/85/EÜ artikli 15 
lõigetes 3–6 sätestatud tingimused. Heaks 
kiidetud pagulastelt võidakse paluda 
hüvitada liikmesriigile õigusabi ja 
keelelise abi kulud.

Or. nl

Selgitus

Tasuta õigusabi kohtukulud avaldasid justiitsosakonna eelarvele tohutut survet. Ei tundu 
põhjendamatu, et need, kes on sellest süsteemist otsest kasu saanud, peaksid valitsusele selle 
hüvitama. Õigusliku ja keelelise abi kulude tagasimaksmine pärast heaks kiitmist tagab kõigi 
juhtumite õiglase kohtlemise, nagu on märgitud põhjenduses 4.

Muudatusettepanek 663
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et taotlusel 
võimaldatakse vajalik tasuta õigusabi 
ja/või esindaja teenuseid kooskõlas 
asjaomaste õigusabiga seotud siseriiklike 
õigusaktide või eeskirjadega, milles 
võidakse sätestada, et sellise tasuta 
õigusabi ja/või esindaja teenuse osas 
kehtivad direktiivi 2005/85/EÜ artikli 15 
lõigetes 3 kuni 6 sätestatud tingimused.

6. Liikmesriigid tagavad, et taotlusel 
võimaldatakse tasuta õigusabi ja/või 
esindaja teenuseid kooskõlas asjaomaste 
õigusabiga seotud siseriiklike õigusaktide 
või eeskirjadega. Liikmesriigid teavitavad 
kolmandate riikide kodanikke sellise 
taotluse edastamise võimalusest.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 40 kohta 
esitatud muudatusettepanekutega.



PE658.738v01-00 306/352 AM\1214327ET.docx

ET

Muudatusettepanek 664
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et taotlusel 
võimaldatakse vajalik tasuta õigusabi 
ja/või esindaja teenuseid kooskõlas 
asjaomaste õigusabiga seotud siseriiklike 
õigusaktide või eeskirjadega, milles 
võidakse sätestada, et sellise tasuta 
õigusabi ja/või esindaja teenuse osas 
kehtivad direktiivi 2005/85/EÜ artikli 15 
lõigetes 3 kuni 6 sätestatud tingimused.

6. Liikmesriigid tagavad, et 
sõnaselgel taotlusel võimaldatakse vajalik 
tasuta õigusabi ja/või esindaja teenuseid 
kooskõlas asjaomaste õigusabiga seotud 
siseriiklike õigusaktide või eeskirjadega, 
milles võidakse sätestada, et sellise tasuta 
õigusabi ja/või esindaja teenuse osas 
kehtivad direktiivi 2005/85/EÜ artikli 15 
lõigetes 3 kuni 6 sätestatud tingimused.

Or. fr

Muudatusettepanek 665
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et taotlusel 
võimaldatakse vajalik tasuta õigusabi 
ja/või esindaja teenuseid kooskõlas 
asjaomaste õigusabiga seotud siseriiklike 
õigusaktide või eeskirjadega, milles 
võidakse sätestada, et sellise tasuta 
õigusabi ja/või esindaja teenuse osas 
kehtivad direktiivi 2005/85/EÜ artikli 15 
lõigetes 3 kuni 6 sätestatud tingimused.

6. Liikmesriigid tagavad, et 
võimaldatakse vajalik tasuta õigusabi 
ja/või esindaja teenuseid kooskõlas 
asjaomaste õigusabiga seotud siseriiklike 
õigusaktide või eeskirjadega, milles 
võidakse sätestada, et sellise tasuta 
õigusabi ja/või esindaja teenuse osas 
kehtivad direktiivi 2005/85/EÜ artikli 15 
lõigetes 3 kuni 6 sätestatud tingimused.

Or. en

Selgitus

Juurdepääs õigusabile on tõhusa õiguskaitse õiguse kasutamiseks ülioluline. See 
muudatusettepanek on seotud põhjendusega 21 ning artiklitega 7 ja 14.
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Muudatusettepanek 666
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Esimest lõiku kohaldatakse ka 
seadusliku aluseta viibivate kolmandate 
riikide kodanike suhtes, kelle suhtes 
tagasisaatmisotsust ei ole võimalik 
rakendada või pole olnud võimalik seda 
rakendada.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 4 kohta 
esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 667
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Põhimõtted, mille aluseks on 
lõiked 1a kuni 1d, ei välista selle 
saavutamist politsei vahi all.

Or. nl

Selgitus

Pidades silmas põgenevate inimeste suurt hulka, tuleks enamikul juhtudel eelistada 
repatrieerimise eel toimuvat kinnipidamist. See muudatusettepanek on kooskõlas 
põhjenduse 18 muudatusettepanekuga 15 ja põhjenduse 22 muudatusettepanekuga 17. 
Politsei vahi all hoidmist ei saa välistada muuhulgas majutuse, arstiabi ja toidu pakkumisel.

Muudatusettepanek 668
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Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid annavad lõikes 1 
osutatud isikutele siseriiklike õigusaktide 
kohaselt kirjaliku kinnituse, et vabatahtliku 
lahkumise tähtaega on pikendatud vastavalt 
artikli 9 lõikele 2 või et tagasisaatmisotsust 
ei viida ajutiselt täide.

2. Liikmesriigid annavad lõikes 1 ja 
lõikes 1a osutatud isikutele siseriiklike 
õigusaktide kohaselt kirjaliku kinnituse, et 
vabatahtliku lahkumise tähtaega on 
pikendatud vastavalt artikli 9 lõikele 2 või 
et tagasisaatmisotsust ei viida ajutiselt täide 
või et tagasisaatmisotsust ei ole olnud 
võimalik täita.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, kuna see on lahutamatult seotud artikli 17 lõike 1 punkti a 
kohta esitatud muudatusettepanekutega

Muudatusettepanek 669
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 670
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui muid piisavaid, kuid leebemaid 
sunnimeetmeid ei ole konkreetsel juhul 
võimalik tulemuslikult kohaldada, võivad 

Liikmesriigid ei kohalda kunagi 
sunnimeetmeid.



AM\1214327ET.docx 309/352 PE658.738v01-00

ET

liikmesriigid kinni pidada kolmanda riigi 
kodaniku, kelle suhtes kohaldatakse 
tagasisaatmismenetlust, tagasisaatmise 
ettevalmistamiseks ja/või väljasaatmise 
läbiviimiseks, eelkõige kui:

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, kuna see on lahutamatult seotud artikli 18 ning 
põhjenduste 27 ja 28kohta esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 671
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui muid piisavaid, kuid leebemaid 
sunnimeetmeid ei ole konkreetsel juhul 
võimalik tulemuslikult kohaldada, võivad 
liikmesriigid kinni pidada kolmanda riigi 
kodaniku, kelle suhtes kohaldatakse 
tagasisaatmismenetlust, tagasisaatmise 
ettevalmistamiseks ja/või väljasaatmise 
läbiviimiseks, eelkõige kui:

Kui muid piisavaid, kuid leebemaid 
sunnimeetmeid ei ole konkreetsel juhul 
võimalik tulemuslikult kohaldada, võivad 
liikmesriigid kinni pidada kolmanda riigi 
kodaniku, kelle suhtes kohaldatakse 
tagasisaatmismenetlust, ainult 
tagasisaatmise ettevalmistamiseks ja/või 
väljasaatmise läbiviimiseks, kui:

Or. en

Muudatusettepanek 672
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui muid piisavaid, kuid leebemaid 
sunnimeetmeid ei ole konkreetsel juhul 
võimalik tulemuslikult kohaldada, võivad 
liikmesriigid kinni pidada kolmanda riigi 

Kui muid piisavaid, kuid leebemaid 
sunnimeetmeid ei ole konkreetsel juhul 
võimalik tulemuslikult kohaldada, võivad 
liikmesriigid kinni pidada kolmanda riigi 
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kodaniku, kelle suhtes kohaldatakse 
tagasisaatmismenetlust, tagasisaatmise 
ettevalmistamiseks ja/või väljasaatmise 
läbiviimiseks, eelkõige kui:

kodaniku, kelle suhtes kohaldatakse 
tagasisaatmismenetlust, ainult 
tagasisaatmise ettevalmistamiseks ja/või 
väljasaatmise läbiviimiseks, kui:

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud selle artikli kohta esitatud 
teiste muudatusettepanekutega. Komisjoni ettepanekus jäeti sõna „ainult“ välja. Pigem oleks 
oluline kinnipidamise aluste ammendava loetelu olemasolu tagamaks, et kinnipidamine on 
viimane abinõu ning seda rakendatakse täpselt määratletud juhtumite puhul.

Muudatusettepanek 673
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui muid piisavaid, kuid leebemaid 
sunnimeetmeid ei ole konkreetsel juhul 
võimalik tulemuslikult kohaldada, võivad 
liikmesriigid kinni pidada kolmanda riigi 
kodaniku, kelle suhtes kohaldatakse 
tagasisaatmismenetlust, tagasisaatmise 
ettevalmistamiseks ja/või väljasaatmise 
läbiviimiseks, eelkõige kui:

Kui muid piisavaid, kuid leebemaid 
sunnimeetmeid ei ole konkreetsel juhul 
võimalik tulemuslikult kohaldada, peavad 
liikmesriigid kinni kolmanda riigi 
kodaniku, kelle suhtes kohaldatakse 
tagasisaatmismenetlust, tagasisaatmise 
ettevalmistamiseks ja/või väljasaatmise 
läbiviimiseks, kui:

Or. en

Selgitus

Artikkel ei ole selles osas kooskõlas põhjendusega 28, kus on sõnaselgelt öeldud, et isikut 
tuleks neil tingimustel kinni pidada.

Muudatusettepanek 674
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(a) artikli 6 kohaselt on kindlaks 
tehtud, et on olemas põgenemise oht;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on kooskõlas artikli 6 väljajätmisega.

Muudatusettepanek 675
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asjaomane kolmanda riigi kodanik 
hoiab kõrvale tagasisaatmise 
ettevalmistamisest või väljasaatmisest või 
takistab neid; või

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See on kooskõlas artikli 18 lõike 1 kohta esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 676
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) asjaomane kolmanda riigi kodanik 
kujutab endast ohtu avalikule korrale, 
avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 677
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Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) asjaomane kolmanda riigi kodanik 
kujutab endast ohtu avalikule korrale, 
avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See komisjoni hiljuti välja pakutud põhjendus ei ole piisavalt konkreetne, kuna puuduvad 
ühised ELi avaliku korra, avaliku julgeoleku või riikliku julgeoleku määratlused ning selliseid 
juhtumeid ei tohiks käsitleda ELi tagasisaatmisõiguse, vaid kehtiva kriminaal- või 
haldusõiguse alusel.

Muudatusettepanek 678
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) asjaomane kolmanda riigi kodanik 
kujutab endast ohtu avalikule korrale, 
avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule.

(c) asjaomane kolmanda riigi kodanik 
kujutab endast ohtu avalikule korrale, 
avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule, mis on süüdimõistva 
kohtuotsusega kinnitatud või igal juhul 
tagatud selliste asjaoludega, mis võivad 
õigustada ühiskonnaohtlikkuse 
hindamist.

Or. it

Muudatusettepanek 679
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) asjaomane kolmanda riigi kodanik 
kujutab endast ohtu avalikule korrale, 
avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule.

(c) asjaomane kolmanda riigi kodanik 
kujutab endast ohtu avalikule korrale, 
avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule või ta on kohtuotsusega süüdi 
mõistetud süüteo eest, mis on karistatav 
vähemalt kolmeaastase maksimaalse 
vangistusega.

Or. en

Selgitus

Selle lause lisamine selgitab, et ka kuritegu, mille eest on maksimaalne vangistus vähemalt 
kolm aastat, peaks käesoleva direktiivi kohaldamisel olema kõnealuse isiku kinnipidamise 
aluseks. Sama kehtib ka käesoleva direktiivi muude osade puhul, kus seda lauset kasutatakse.

Muudatusettepanek 680
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) asjaomane kolmanda riigi kodanik 
kujutab endast ohtu avalikule korrale, 
avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule.

(c) asjaomane kolmanda riigi kodanik 
kujutab endast ohtu avalikule korrale, 
avalikule julgeolekule või riigi 
julgeolekule, eriti kui kolmanda riigi 
kodanik mõistetakse süüdi raskes 
kuriteos.

Or. en

Muudatusettepanek 681
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) asjaomane kolmanda riigi kodanik 
kujutab endast ohtu avalikule korrale, 
avalikule julgeolekule või riigi 

(c) asjaomane kolmanda riigi kodanik 
kujutab endast tõelist ja vahetut ohtu 
avalikule korrale, avalikule julgeolekule 
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julgeolekule. või riigi julgeolekule.

Or. en

Muudatusettepanek 682
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik kinnipidamise alused sätestatakse 
siseriiklikus õiguses.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid saavad otsustada, millised sätted nad oma siseriiklikus õiguses vastu võtta 
soovivad.

Muudatusettepanek 683
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik kinnipidamise alused sätestatakse 
siseriiklikus õiguses.

Muudel juhtudel võivad liikmesriigid 
kinni pidada kolmanda riigi kodaniku, 
kelle suhtes kohaldatakse 
tagasisaatmismenetlust, tagasisaatmise 
ettevalmistamiseks ja/või väljasaatmiseks.
Kõik kinnipidamise alused sätestatakse 
siseriiklikus õiguses.

Or. en

Selgitus

Selle artikli esimese lõigu kohta tehtud muudatusettepaneku loogiline tagajärg, et selgitada, 
millal tuleks kedagi kinni pidada ja millal seda teha.
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Muudatusettepanek 684
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga kinnipidamine on võimalikult lühike ja 
see kestab ainult seni, kuni kestab 
väljasaatmise korraldamine, ning see 
viiakse ellu nõuetekohase hoolsusega.

Iga kinnipidamine on viimase abinõuna 
kasutatav meede, kui puuduvad 
kinnipidamisele alternatiivsed meetmed, 
see on võimalikult lühike ja kestab ainult 
seni, kuni kestab väljasaatmise 
korraldamine, ning see viiakse ellu 
nõuetekohase hoolsusega.

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanek on tihedalt seotud komisjoni esitatud muudatusettepanekuga artikli 18 
punkti c kohta.

Muudatusettepanek 685
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga kinnipidamine on võimalikult lühike ja 
see kestab ainult seni, kuni kestab 
väljasaatmise korraldamine, ning see 
viiakse ellu nõuetekohase hoolsusega.

Iga kinnipidamine kestab vähemalt seni, 
kuni kestab väljasaatmise korraldamine, 
ning see viiakse ellu nõuetekohase 
hoolsusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 686
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kinnipidamist ei rakendata kunagi 
saatjata alaealiste või alaealistega perede 
suhtes.

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanek on tihedalt seotud komisjoni esitatud muudatusettepanekuga artikli 18 
punkti c kohta.

Muudatusettepanek 687
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pikim lubatud kinnipidamisaeg peab 
olema kolm kuni kuus kuud, mida saab 
pikendada ainult üks kord maksimaalselt 
kuue kuu jooksul.

Or. it

Muudatusettepanek 688
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kinnipidamise rakendamise otsustavad 
haldusasutused või kohtuorganid.

Kinnipidamise rakendamise otsustavad 
haldusasutused või kohtuorganid 
samaaegselt tagasisaatmisotsusega.

Or. nl

Selgitus

Tuleks vältida olukorda, kus erinevad kohtunikud on iga üksiku otsusega rohkem kui üks kord 
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seotud. See muudatusettepanek on vajalik tõhusa tagasisaatmispoliitika saavutamiseks, nagu 
väljendatud põhjenduses 3. Algtekst jätab mitme menetluse võimaluse avatuks.

Muudatusettepanek 689
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 – lõik 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) annavad asjaomasele kolmanda 
riigi kodanikule õiguse taotleda menetlust, 
mille kohaselt tema kinnipidamise 
õiguspärasus vaadatakse võimalikult 
kiiresti kohtulikult läbi alates vastava 
menetluse käivitamisest. Sellisel juhul 
teavitavad liikmesriigid asjaomast 
kolmanda riigi kodanikku viivitamatult 
sellise menetluse taotlemise võimalusest.

(b) annavad asjaomasele kolmanda 
riigi kodanikule õiguse taotleda menetlust, 
mille kohaselt tema kinnipidamise 
õiguspärasus vaadatakse võimalikult 
kiiresti kohtulikult läbi alates vastava 
menetluse käivitamisest. Sellisel juhul 
teavitavad liikmesriigid asjaomast 
kolmanda riigi kodanikku viivitamatult 
sellise menetluse taotlemise võimalusest 
ning tagavad sel eesmärgil tasuta õigus- 
ja keelelise abi.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 40 kohta 
esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 690
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Igal juhul vaadatakse 
kinnipidamine läbi mõistlike ajavahemike 
möödudes kas asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku taotlusel või ex officio. 
Pikaajalise kinnipidamise korral toimub 
läbivaatamine kohtuasutuse järelevalve 

välja jäetud
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all.

Or. fr

Selgitus

Muudatus on vajalik selleks, et tagada kooskõla artikli 18 lõikes 5 ja artikli 22 lõike 7 teises 
lõigus tehtud muudatustega.

Muudatusettepanek 691
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Igal juhul vaadatakse 
kinnipidamine läbi mõistlike ajavahemike 
möödudes kas asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku taotlusel või ex officio. 
Pikaajalise kinnipidamise korral toimub 
läbivaatamine kohtuasutuse järelevalve all.

3. Kui liikmesriik otsustab isiku kinni 
pidada, vaadatakse igal juhul 
kinnipidamine läbi mõistlike ja 
korrapäraste ajavahemike möödudes kas 
asjaomase kolmanda riigi kodaniku 
taotlusel või ex officio. Läbivaatamine 
toimub kohtuasutuse järelevalve all.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud selle artikli ning 
põhjenduste 27 ja 28 kohta esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 692
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kinnipidamine kestab seni, kuni 
on täidetud lõikes 1 sätestatud tingimused 
ning kuni see on vajalik eduka 
väljasaatmise tagamiseks. Iga liikmesriik 
sätestab kinnipidamise maksimaalse aja, 
mis ei tohi olla lühem kui kolm kuud ega 

5. Kui liikmesriik otsustab 
kinnipidamist kohaldada, määrab 
liikmesriik kinnipidamise piiratud aja, mis 
ei ületa kaht nädalat.
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pikem kui kuus kuud.

Or. en

Muudatusettepanek 693
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kinnipidamine kestab seni, kuni on 
täidetud lõikes 1 sätestatud tingimused 
ning kuni see on vajalik eduka 
väljasaatmise tagamiseks. Iga liikmesriik 
sätestab kinnipidamise , maksimaalse aja, 
mis ei tohi olla lühem kui kolm kuud ega 
pikem kui kuus kuud.

5. Kinnipidamine kestab seni, kuni on 
täidetud lõikes 1 sätestatud tingimused 
ning kuni see on vajalik eduka 
väljasaatmise tagamiseks. Iga liikmesriik 
sätestab kinnipidamise maksimaalse aja 
omal äranägemisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 694
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kinnipidamine kestab seni, kuni on 
täidetud lõikes 1 sätestatud tingimused 
ning kuni see on vajalik eduka 
väljasaatmise tagamiseks. Iga liikmesriik 
sätestab kinnipidamise maksimaalse aja, 
mis ei tohi olla lühem kui kolm kuud ega 
pikem kui kuus kuud.

5. Kinnipidamine kestab seni, kuni on 
täidetud lõikes 1 sätestatud tingimused 
ning kuni see on vajalik eduka 
väljasaatmise tagamiseks. Iga liikmesriik 
sätestab kinnipidamise piiratud aja, mis on 
maksimaalselt kaks kuud.

Or. en

Selgitus

Vabaühenduste ja rahvusvaheliste organisatsioonide sõnul pole absoluutselt tõestatud, et 
mida pikem on kinnipidamine, seda suuremad on tegelikud tagasipöördumismäärad. EPRSi 
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asendushinnangu kohaselt: „Prantsusmaal toimus 80 % väljasaatmistest enne kinnipidamise 
kahekümne viiendat päeva. Seetõttu ei ole kinnipidamist sageli vaja pikendada, kuna see ei 
aita väljasaatmisele kaasa. Kinnipidamise pikendamine sellistes tingimustes ei ole 
kulutõhus“.

Muudatusettepanek 695
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kinnipidamine kestab seni, kuni on 
täidetud lõikes 1 sätestatud tingimused 
ning kuni see on vajalik eduka 
väljasaatmise tagamiseks. Iga liikmesriik 
sätestab kinnipidamise , maksimaalse aja, 
mis ei tohi olla lühem kui kolm kuud ega 
pikem kui kuus kuud.

5. Kinnipidamine kestab seni, kuni on 
täidetud lõikes 1 sätestatud tingimused 
ning kuni see on vajalik eduka 
väljasaatmise tagamiseks. Iga liikmesriik 
sätestab kinnipidamise maksimaalse 
aja, mis ei tohi olla lühem kui kolm kuud 
ega pikem kui kaksteist kuud.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on vastata eelkõige muudatusettepanekus 5 osutatud 
olukordadele, mida see täiendab. Samuti on see tihedalt seotud muudatusettepanekuga 2, 
kuna tagasisaatmismenetlusi ei pruugita kinnipidamise ebapiisava maksimaalse aja tõttu 
lõpule viia.

Muudatusettepanek 696
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kinnipidamine kestab seni, kuni on 
täidetud lõikes 1 sätestatud tingimused 
ning kuni see on vajalik eduka 
väljasaatmise tagamiseks. Iga liikmesriik 
sätestab kinnipidamise maksimaalse aja, 
mis ei tohi olla lühem kui kolm kuud ega 

5. Kinnipidamine kestab seni, kuni on 
täidetud lõikes 1 sätestatud tingimused 
ning kuni see on vajalik eduka 
väljasaatmise tagamiseks. Iga liikmesriik 
sätestab kinnipidamise piiratud aja, mis ei 
tohi ületada kolme kuud.
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pikem kui kuus kuud.

Or. en

Selgitus

Nagu erinevad allikad, sealhulgas Euroopa Parlamendi mõjuhindamine, on näidanud, on üha 
pikematel kinnipidamisperioodidel tagasisaatmisele piiratud mõju. Arvestades tõsiseid ohte 
inimõiguste rikkumistele, võib kinnipidamise määrata, kuid ainult kohtuliku kontrolli 
olemasolul.

Muudatusettepanek 697
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid ei tohi lõikes 5 
osutatud ajavahemikku pikendada, välja 
arvatud piiratud ajavahemiku puhul, mis 
ei ületa siseriikliku õiguse kohaselt veel 
kahteteist kuud, kui hoolimata nende 
mõistlikest jõupingutustest on tõenäoline, 
et väljasaatmise viibimise põhjuseks on:

välja jäetud

(a) asjaomase kolmanda riigi kodaniku 
koostöö puudumine või
(b) kolmandatest riikidest vajalike 
dokumentide hankimise viibimine.

Or. fr

Selgitus

Muudatus on vajalik selleks, et tagada kooskõla artikli 18 lõikes 5 ja artikli 22 lõike 7 teises 
lõigus tehtud muudatustega.

Muudatusettepanek 698
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid ei tohi lõikes 5 
osutatud ajavahemikku pikendada, välja 
arvatud piiratud ajavahemiku puhul, mis 
ei ületa siseriikliku õiguse kohaselt veel 
kahteteist kuud, kui hoolimata nende 
mõistlikest jõupingutustest on tõenäoline, 
et väljasaatmise viibimise põhjuseks on:

välja jäetud

(a) asjaomase kolmanda riigi kodaniku 
koostöö puudumine või
(b) kolmandatest riikidest vajalike 
dokumentide hankimise viibimine.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud selle artikli ning 
põhjenduste 27 ja 28 kohta esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 699
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid ei tohi lõikes 5 
osutatud ajavahemikku pikendada, välja 
arvatud piiratud ajavahemiku puhul, mis ei 
ületa siseriikliku õiguse kohaselt veel 
kahteteist kuud, kui hoolimata nende 
mõistlikest jõupingutustest on tõenäoline, 
et väljasaatmise viibimise põhjuseks on:

6. Liikmesriigid ei tohi lõikes 5 
osutatud ajavahemikku pikendada, välja 
arvatud piiratud ajavahemiku puhul kaks 
järjestikust korda, mis ei ületa siseriikliku 
õiguse kohaselt veel kolme kuud ning alati 
pärast kohtulikku kontrolli, kui hoolimata 
nende mõistlikest jõupingutustest on 
tõenäoline, et väljasaatmise viibimise 
põhjuseks on:

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud artikli 18 lõike 5 kohta 
esitatud muudatusettepanekutega. See võimaldaks kuni 9-kuulist kinnipidamisperioodi koos 
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asjakohaste kohtuliku kontrolli tagatistega.

Muudatusettepanek 700
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid ei tohi lõikes 5 
osutatud ajavahemikku pikendada, välja 
arvatud piiratud ajavahemiku puhul, mis ei 
ületa siseriikliku õiguse kohaselt veel 
kahteteist kuud, kui hoolimata nende 
mõistlikest jõupingutustest on tõenäoline, 
et väljasaatmise viibimise põhjuseks on:

6. Liikmesriigid ei tohi lõikes 5 
osutatud ajavahemikku pikendada, välja 
arvatud piiratud ajavahemiku puhul, mis ei 
ületa siseriikliku õiguse kohaselt veel nelja 
kuud, kui hoolimata nende mõistlikest 
jõupingutustest on tõenäoline, et 
väljasaatmise viibimise põhjuseks on:

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud artikli 18 lõike 5 muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 701
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kolmandatest riikidest vajalike 
dokumentide hankimise viibimine.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud artikli 18 lõike 5 kohta 
esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 702
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Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6a. 7. Liikmesriigid võivad kolmanda 
riigi kodaniku teist korda kinni pidada, 
hoolimata sellest, et nad on kasutanud 
punktis 6 sätestatud tähtaega, kui pärast 
tema kinnipidamisest vabastamist 
ilmnevad asjaolud, mis võimaldavad täide 
viia varem kolmanda riigi kodanikule 
väljastatud tagasisaatmisotsuse. 
Kinnipidamise uus tähtaeg ei tohi olla 
pikem kui 30 päeva.

Or. pl

Muudatusettepanek 703
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kinnipidamist teostatakse üldjuhul 
spetsiaalses kinnipidamisasutustes. Kui 
liikmesriigil ei ole võimalik pakkuda 
majutust spetsiaalses 
kinnipidamisasutuses ja ta peab kasutama 
majutamist vanglas, eraldatakse 
kinnipeetud kolmanda riigi kodanikud 
tavalistest vangidest.

1. Kui liikmesriik otsustab 
kinnipidamist rakendada viimase 
abinõuna, teostatakse kinnipidamist 
üldjuhul spetsiaalses, avatud 
kinnipidamisasutustes. Spetsiaalsed 
kinnipidamisasutused pakuvad väärikaid 
kinnipidamistingimusi, austades kinni 
peetud kolmandate riikide kodanike 
põhiõigusi. Spetsiaalsete 
kinnipidamisasutuste töötajad on 
nõuetekohase väljaõppe ja 
kvalifikatsiooniga. Kolmandate riikide 
kodanikke ei tohi kunagi kinni pidada 
vanglates ega politseikambrites.

Or. en
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Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, kuna see on lahutamatult seotud põhjendusega 27.

Muudatusettepanek 704
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kinnipidamist teostatakse üldjuhul 
spetsiaalses kinnipidamisasutustes. Kui 
liikmesriigil ei ole võimalik pakkuda 
majutust spetsiaalses 
kinnipidamisasutuses ja ta peab kasutama 
majutamist vanglas, eraldatakse 
kinnipeetud kolmanda riigi kodanikud 
tavalistest vangidest.

1. Kinnipidamist teostatakse 
spetsiaalses kinnipidamistingimustes, kus 
kinnipeetavaid kolmandate riikide 
kodanikke hoitakse tavalistest vangidest 
lahus.

Or. en

Selgitus

Selle asemel, et keskenduda kinnipidamisasutuste ruumilisele eraldamisele tavalistest 
vanglarajatistest, oleks praktilisem ja tõhusam rõhutada kinnipidamise eritingimuste vajadust 
tavaliste vanglatingimustega võrreldes. See muudatusettepanek on vajalik, kuna see on seotud 
artiklis 18 sätestatud kinnipidamismenetlust käsitleva teksti sisemise loogikaga ja artiklis 6 
sätestatud põgenemise vältimiseks.

Muudatusettepanek 705
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kinnipeetud kolmanda riigi 
kodanikel võimaldatakse soovi korral võtta 
õigel ajal ühendust nii seaduslike 
esindajate, pereliikmete kui ka pädevate 
konsulaaresindustega.

2. Kinnipeetud kolmanda riigi 
kodanikel võimaldatakse soovi korral võtta 
alates kinnipidamise esimesest päevast 
ühendust nii seaduslike esindajate, 
pereliikmete kui ka pädevate 
konsulaaresindustega.
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Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 4 kohta 
esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 706
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erilist tähelepanu pööratakse 
haavatavate isikute olukorrale. 
Võimaldatakse esmaabi ja haiguste 
põhiravi.

3. Erilist tähelepanu pööratakse 
haavatavas olukorras olevate isikute 
olukorrale. Võimaldatakse kiiret esmaabi 
ja haiguste ravi.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, kuna see on lahutamatult seotud põhjenduste 38 ja artikli 
14 kohta esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 707
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Asjaomastel ja pädevatel riiklikel, 
rahvusvahelistel ja valitsusvälistel 
organisatsioonidel ja asutustel on võimalus 
külastada lõikes 1 osutatud 
kinnipidamisasutusi, kui neid kasutatakse 
kolmandate riikide kodanike 
kinnipidamiseks käesoleva peatüki 
kohaselt. Selliste külastuste puhul võib 
nõuda loa olemasolu.

4. Asjakohastel ja pädevatel riiklikel, 
rahvusvahelistel ja valitsusvälistel 
organisatsioonidel ja asutustel, samuti 
ajakirjanikel ning riiklike ja Euroopa 
parlamentide liikmetel on võimalus 
külastada lõikes 1 osutatud 
kinnipidamisasutusi niivõrd, kuivõrd neid 
kasutatakse kolmandate riikide kodanike 
kinnipidamiseks vastavalt käesolevale 
peatükile. Võimalikud on ette teatamata 
tehtud külastused.
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Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud artikli 10 kohta esitatud 
muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 708
Pietro Bartolo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Asjaomastel ja pädevatel riiklikel, 
rahvusvahelistel ja valitsusvälistel 
organisatsioonidel ja asutustel on võimalus 
külastada lõikes 1 osutatud 
kinnipidamisasutusi, kui neid kasutatakse 
kolmandate riikide kodanike 
kinnipidamiseks käesoleva peatüki 
kohaselt. Selliste külastuste puhul võib 
nõuda loa olemasolu.

4. Asjaomastel ja pädevatel riiklikel, 
rahvusvahelistel ja valitsusvälistel 
organisatsioonidel ja asutustel on võimalus 
külastada lõikes 1 osutatud 
kinnipidamisasutusi, kui neid kasutatakse 
kolmandate riikide kodanike 
kinnipidamiseks käesoleva peatüki 
kohaselt. Selliste külastuste puhul võib 
nõuda loa olemasolu. Selliseid külastusi ei 
tohi mingil juhul piirata ega keelata.

Or. it

Selgitus

Alati tuleb tagada juurdepääs kinnipidamiskeskustele. Muudatusettepanek on seotud 
raportööri esitatud muudatusettepanekutega artikli 18 ning põhjenduste 27 ja 28 kohta.

Muudatusettepanek 709
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Asjaomastel ja pädevatel riiklikel, 
rahvusvahelistel ja valitsusvälistel 
organisatsioonidel ja asutustel on võimalus 
külastada lõikes 1 osutatud 
kinnipidamisasutusi, kui neid kasutatakse 

4. Asjaomastel ja pädevatel riiklikel 
ning rahvusvahelistel organisatsioonidel ja 
asutustel on võimalus külastada lõikes 1 
osutatud kinnipidamisasutusi, kui neid 
kasutatakse kolmandate riikide kodanike 
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kolmandate riikide kodanike 
kinnipidamiseks käesoleva peatüki 
kohaselt. Selliste külastuste puhul võib 
nõuda loa olemasolu.

kinnipidamiseks käesoleva peatüki 
kohaselt. Selliste külastuste puhul võib 
nõuda loa olemasolu.

Or. nl

Selgitus

Valitsusvälistel organisatsioonidel puudub igasugune demokraatlik legitiimsus või kontroll. 
Pealegi on ebaselge, kuidas ja millistel alustel selline staatus omandati, mistõttu saadakse 
ebaselgetel alustel eelisõigused. Täitevvõimu kontrolli peaks teostama seadusandja või 
liikmesriigi valitsuse poolt tunnustatud rahvusvaheline organisatsioon.
 Algtekst viitab asjakohastele ja pädevatele riiklikele, rahvusvahelistele ja valitsusvälistele 
organisatsioonidele ja asutustele. Valitsusvälised organisatsioonid ei vasta asjakohasuse ja 
pädevuse kumulatiivsele tingimusele ning seetõttu ei saa neid sellesse loetellu lisada.

Muudatusettepanek 710
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kinnipeetud kolmanda riigi 
kodanikke teavitatakse süstemaatiliselt 
kinnipidamisasutuses kehtestatud 
eeskirjadest ning kinnipeetavate õigustest 
ja kohustustest. See teave hõlmab teavet 
nende siseriikliku õigusaktide kohase 
õiguse kohta võtta ühendust lõikes 4 
osutatud organisatsioonide ja asutustega.

5. Kinnipeetud kolmanda riigi 
kodanikke teavitatakse süstemaatiliselt 
kinnipidamisasutuses kehtestatud 
eeskirjadest ning kinnipeetavate õigustest 
ja kohustustest keeles, millest nad aru 
saavad. See teave sisaldab teavet nende 
õiguse kohta võtta siseriikliku õiguse alusel 
ühendust lõikes 4 osutatud 
organisatsioonide ja asutustega, samuti 
ajakirjanike ning riikide ja Euroopa 
parlamentide liikmetega.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud artikli 10 kohta esitatud 
muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 711
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Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 välja jäetud
Alaealiste ja perekondade kinnipidamine

1. Saatjata alaealisi ja alaealistega 
perekondi peetakse kinni üksnes 
äärmusliku abinõuna ning lühima 
asjakohase ajavahemiku jooksul.
2. Väljasaatmist ootavad kinnipeetud 
perekonnad majutatakse eraldi, mis tagab 
piisava privaatsuse.
3. Kinnipeetud alaealistel on võimalus 
tegeleda vaba aja veetmisega, sealhulgas 
nende eale kohaste mängude ja 
harrastustega, ning neil on sõltuvalt 
nende viibimise kestusest juurdepääs 
haridusele.
4. Saatjata alaealised majutatakse 
võimaluse korral institutsioonides, kus on 
nendeealiste isikute vajadusi arvestav 
personal ja rajatised.
5. Väljasaatmist ootavate alaealiste 
kinnipidamisel peetakse eelkõige silmas 
lapse parimaid huvisid.

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanek on tihedalt seotud komisjoni esitatud muudatusettepanekuga artikli 18 
punkti c kohta.

Muudatusettepanek 712
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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20 Alaealiste ja perekondade 
kinnipidamine

20 Alaealiste ja perekondade 
kinnipidamisekeeld

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduste 28 ja 40 
kohta esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 713
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20 Alaealiste ja perekondade 
kinnipidamine

20 Alaealised ja perekonnad

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud artikli 20 lõike 1 kohta tehtud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 714
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Saatjata alaealisi ja alaealistega 
perekondi peetakse kinni üksnes 
äärmusliku abinõuna ning lühima 
asjakohase ajavahemiku jooksul.

1. Saatjata alaealisi ja alaealistega 
perekondi, kelle suhtes kohaldatakse 
tagasisaatmise ettevalmistamise ja/või 
väljasaatmisprotsessi läbiviimise 
menetlust, peetakse kinni üksnes 
äärmusliku abinõuna ning lühima 
asjakohase ajavahemiku jooksul ning alles 
pärast seda, kui on konkreetselt 
kontrollitud, et muid leebemaid 
sunnimeetmeid pole saadaval. Väikseid 
lapsi peetakse kinni spetsiaalsetes 



AM\1214327ET.docx 331/352 PE658.738v01-00

ET

ruumides ja neid ei peeta kinni vanglas. 
Erandina artikli 18 lõikest 5 võivad 
liikmesriigid lisada oma siseriiklikesse 
õigusaktidesse alaealiste kinnipidamise 
lühemad ajad.

Or. en

Selgitus

EIÕK märgib, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleks põhimõtteliselt vältida 
väikelaste vangistamist vanglataolistes struktuurides ning konventsiooniga võiks olla 
kooskõlas üksnes lühiajaline paigutamine sobivates tingimustes, eeldusel, et tegemist on 
viimase abinõuna ja alles pärast seda, kui on konkreetselt kontrollitud, et muid leebemaid 
sunnimeetmeid pole võimalik kasutada. Kuna komisjoni ettepanek puudutab kinnipidamise 
põhjuseid, on oluline selgitada eeskirju ja kaitsemeetmeid ka alaealiste osas.

Muudatusettepanek 715
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Saatjata alaealisi ja alaealistega 
perekondi peetakse kinni üksnes 
äärmusliku abinõuna ning lühima 
asjakohase ajavahemiku jooksul.

1. Saatjata alaealisi ja alaealistega 
perekondi ei peeta kinni ning neile 
pakutakse kinnipidamisele piisavaid, 
inimlikke ja vabadusekaotuseta 
alternatiive, kui see on lapse huvides ja 
vajaduse korral nende kaitse tagamiseks.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 28 kohta 
esitatud muudatusettepanekutega. Laste kinnipidamine tuleks kaotada, kuna see on oma 
olemuselt vastuolus lapse parimate huvidega.

Muudatusettepanek 716
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Saatjata alaealisi ja alaealistega 
perekondi peetakse kinni üksnes 
äärmusliku abinõuna ning lühima 
asjakohase ajavahemiku jooksul.

1. Alaealisi ja alaealistega perekondi 
kinni ei peeta.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, kuna see on lahutamatult seotud põhjenduste 28 ja 40 
ning artikli 18 kohta esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 717
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Saatjata alaealisi ja alaealistega 
perekondi peetakse kinni üksnes 
äärmusliku abinõuna ning lühima 
asjakohase ajavahemiku jooksul.

1. Saatjata alaealisi ja alaealistega 
perekondi kinni ei peeta.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 28 kohta 
esitatud muudatusettepanekuga. Alaealiste kinnipidamine ei ole kunagi nende parimates 
huvides, sealhulgas siis, kui on olemas perekondlikud üksused. Seetõttu tuleks alaealiste 
kaitseks kehtestada laste kinnipidamise keeld. Mõiste „lapse parimad huvid“ kohaldamine 
eeldab lisaks, et ka vanemaid või seaduslikke või tavapäraseid peamisi hooldajaid ei tohiks 
kunagi kinni pidada. Vt nt Euroopa Inimõiguste Kohus, kohtuasi Abdullahi Elmi ja Aweys 
Abubakar vs. Malta, taotlused nr 25794/13 ja 28151/13, 22. veebruar 2017.

Muudatusettepanek 718
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Saatjata alaealisi ja alaealistega 
perekondi peetakse kinni üksnes 
äärmusliku abinõuna ning lühima 
asjakohase ajavahemiku jooksul.

1. Saatjata alaealisi ja alaealistega 
perekondi ei peeta kunagi kinni.

Or. en

Selgitus

Alaealiste kinnipidamine ei ole kunagi nende huvides. Seda toetavad ÜRO lapse õiguste 
komitee, ÜRO võõrtöötajate komitee ning ÜRO sisserändajate inimõiguste eriraportöör. 
Liikmesriikidel on võimalik võtta alternatiivsed meetmed (nt avatud keskused), et tagada 
saatjata alaealiste ja perega koos olevatele alaealiste tagasisaatmine pärast seda, kui on 
hinnatud nende parimaid huve.

Muudatusettepanek 719
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Saatjata alaealisi ja alaealistega 
perekondi peetakse kinni üksnes 
äärmusliku abinõuna ning lühima 
asjakohase ajavahemiku jooksul.

1. Saatjata alaealisi ja alaealistega 
perekondi repatrieeritakse 
esmajärjekorras, et vähendada 
kinnipidamisaja kestust.

Or. nl

Selgitus

Peame leidma õige tasakaalu tõhusa varjupaigasüsteemi ja asjaomaste isikute õiguste 
austamise vahel. Komisjoni algtekst on vastuolus põhjenduses 3 väljendatud tõhusa 
varjupaigapoliitika eesmärkidega.

Muudatusettepanek 720
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Väljasaatmist ootavad kinnipeetud 
perekonnad majutatakse eraldi, mis tagab 
piisava privaatsuse.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 28 kohta 
esitatud muudatusettepanekuga. Alaealiste kinnipidamine ei ole kunagi nende parimates 
huvides, sealhulgas siis, kui on olemas perekondlikud üksused. Seetõttu tuleks alaealiste 
kaitseks kehtestada laste kinnipidamise keeld. Mõiste „lapse parimad huvid“ kohaldamine 
eeldab lisaks, et ka vanemaid või seaduslikke või tavapäraseid peamisi hooldajaid ei tohiks 
kunagi kinni pidada. Vt nt Euroopa Inimõiguste Kohus, kohtuasi Abdullahi Elmi ja Aweys 
Abubakar vs. Malta, taotlused nr 25794/13 ja 28151/13, 22. veebruar 2017.

Muudatusettepanek 721
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Väljasaatmist ootavad kinnipeetud 
perekonnad majutatakse eraldi, mis tagab 
piisava privaatsuse.

2. Liikmesriigid loovad selle asemel 
kohased hoolekandemeetmed ning 
majutavad alaealisi ja alaealiste lastega 
perekondi. Alaealistele lastele ja nende 
peredele kohased hoolekande- ja 
vastuvõtumeetmed on kogukonnapõhised, 
võimalikult vähesekkuvad ning era- ja 
pereelu puutumatust austavad. 
Kõnealused hoolekandemeetmed peaksid 
tagama nendeealiste isikute vajadusi 
arvestava personali ja rajatised.
Alaealistel on võimalus tegeleda vaba aja 
veetmisega, sealhulgas nende eale kohaste 
mängude ja harrastustega, ning neil on 
sõltuvalt nende viibimise kestusest 
juurdepääs haridusele.
Saatjata alaealised majutatakse võimaluse 
korral institutsioonides, kus on 
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nendeealiste isikute vajadusi arvestav 
personal ja rajatised.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 28 kohta 
esitatud muudatusettepanekutega. Kinnipidamise asemel tuleks alaealistele ja alaealiste 
lastega perekondadele tagada kohane hoolekandekorraldus.

Muudatusettepanek 722
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Väljasaatmist ootavad kinnipeetud 
perekonnad majutatakse eraldi, mis tagab 
piisava privaatsuse.

2. Väljasaatmist ootavatele saatjata 
ja perekonnast lahutatud alaealistele ning 
perega koos olevatele lastele tagatakse 
alternatiivid kinnipidamisele. Alaealisi ei 
tohi menetluse ajal vanema või hooldaja 
kinnipidamise või väljasaatmise teel oma 
vanematest või seaduslikest või 
tavapärastest peamistest hooldajatest 
eraldada. Peresid hoitakse koos, välja 
arvatud juhul, kui lapse turvalisus oleks 
ohus. See hõlmab kogu perekonna jaoks 
kinnipidamise alternatiivide rakendamist 
või uurimist ja vanemate kaitsmist 
väljasaatmise eest, kui menetlus on 
pooleli. Vajaduse korral rakendatakse 
asjakohaseid hooldus- ja 
majutuskokkuleppeid, mis võimaldavad 
lastel ja peredel kogukondades koos 
elada.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, kuna see on lahutamatult seotud põhjenduste 28 ja 40 
ning artikli 18 kohta esitatud muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 723
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Väljasaatmist ootavad kinnipeetud 
perekonnad majutatakse eraldi, mis tagab 
piisava privaatsuse.

2. Väljasaatmist ootavatele 
perekondadele ja saatjata alaealistele 
tagatakse alternatiivsed meetmed 
kinnipidamisele ning nad majutatakse 
eraldi, mis tagab piisava privaatsuse.

Or. en

Selgitus

Alaealiste kinnipidamine ei ole kunagi nende huvides. Liikmesriikidel on võimalik võtta 
alternatiivsed meetmed (nt avatud keskused), et tagada saatjata alaealiste ja perega koos 
olevatele alaealiste tagasisaatmine pärast seda, kui on hinnatud nende parimaid huve. Seda 
muudatusettepanekut on vaja, kuna see on lahutamatult seotud artikli 20 lõike 1 kohta tehtud 
muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 724
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kinnipeetud alaealistel on 
võimalus tegeleda vaba aja veetmisega, 
sealhulgas nende eale kohaste mängude 
ja harrastustega, ning neil on sõltuvalt 
nende viibimise kestusest juurdepääs 
haridusele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 28 kohta 
esitatud muudatusettepanekuga. Alaealiste kinnipidamine ei ole kunagi nende parimates 
huvides, sealhulgas siis, kui on olemas perekondlikud üksused. Seetõttu tuleks alaealiste 
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kaitseks kehtestada laste kinnipidamise keeld. Mõiste „lapse parimad huvid“ kohaldamine 
eeldab lisaks, et ka vanemaid või seaduslikke või tavapäraseid peamisi hooldajaid ei tohiks 
kunagi kinni pidada. Vt nt Euroopa Inimõiguste Kohus, kohtuasi Abdullahi Elmi ja Aweys 
Abubakar vs. Malta, taotlused nr 25794/13 ja 28151/13, 22. veebruar 2017.

Muudatusettepanek 725
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kinnipeetud alaealistel on 
võimalus tegeleda vaba aja veetmisega, 
sealhulgas nende eale kohaste mängude 
ja harrastustega, ning neil on sõltuvalt 
nende viibimise kestusest juurdepääs 
haridusele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduste 28 ja 40 
kohta esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 726
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Hilde Vautmans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kinnipeetud alaealistel on 
võimalus tegeleda vaba aja veetmisega, 
sealhulgas nende eale kohaste mängude 
ja harrastustega, ning neil on sõltuvalt 
nende viibimise kestusest juurdepääs 
haridusele.

välja jäetud

Or. en



PE658.738v01-00 338/352 AM\1214327ET.docx

ET

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 28 kohta 
esitatud muudatusettepanekutega. Kuna lapsi ei tohiks kinni pidada, tuleks see säte välja 
jätta. Need sätted sisalduvad aga artikli 20 lõike 2 kohta tehtavates muudatusettepanekutes.

Muudatusettepanek 727
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kinnipeetud alaealistel on võimalus 
tegeleda vaba aja veetmisega, sealhulgas 
nende eale kohaste mängude ja 
harrastustega, ning neil on sõltuvalt nende 
viibimise kestusest juurdepääs haridusele.

3. Alaealistel on võimalus tegeleda 
vaba aja veetmisega, sealhulgas nende eale 
kohaste mängude ja harrastustega, ning 
neil on sõltuvalt nende viibimise kestusest 
juurdepääs haridusele.

Or. en

Selgitus

Alaealiste kinnipidamine ei ole kunagi nende huvides. Liikmesriikidel on võimalik võtta 
alternatiivsed meetmed (nt avatud keskused), et tagada saatjata alaealiste ja perega koos 
olevatele alaealiste tagasisaatmine pärast seda, kui on hinnatud nende parimaid huve. Seda 
muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud artikli 20 lõike 1 kohta esitatud 
muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 728
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Saatjata alaealised majutatakse 
võimaluse korral institutsioonides, kus on 
nendeealiste isikute vajadusi arvestav 
personal ja rajatised.

välja jäetud

Or. en



AM\1214327ET.docx 339/352 PE658.738v01-00

ET

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 28 kohta 
esitatud muudatusettepanekutega. Kuna lapsi ei tohiks kinni pidada, tuleks see säte välja 
jätta. Need sätted sisalduvad aga artikli 20 lõike 2 kohta tehtavates muudatusettepanekutes.

Muudatusettepanek 729
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Abir 
Al-Sahlani

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Saatjata alaealised majutatakse 
võimaluse korral institutsioonides, kus on 
nendeealiste isikute vajadusi arvestav 
personal ja rajatised.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 28 kohta 
esitatud muudatusettepanekuga. Alaealiste kinnipidamine ei ole kunagi nende parimates 
huvides, sealhulgas siis, kui on olemas perekondlikud üksused. Seetõttu tuleks alaealiste 
kaitseks kehtestada laste kinnipidamise keeld. Mõiste „lapse parimad huvid“ kohaldamine 
eeldab lisaks, et ka vanemaid või seaduslikke või tavapäraseid peamisi hooldajaid ei tohiks 
kunagi kinni pidada. Vt nt Euroopa Inimõiguste Kohus, kohtuasi Abdullahi Elmi ja Aweys 
Abubakar vs. Malta, taotlused nr 25794/13 ja 28151/13, 22. veebruar 2017.

Muudatusettepanek 730
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Saatjata alaealised majutatakse 
võimaluse korral institutsioonides, kus on 
nendeealiste isikute vajadusi arvestav 
personal ja rajatised.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduste 28 ja 40 
kohta esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 731
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Saatjata alaealised majutatakse 
võimaluse korral institutsioonides, kus on 
nendeealiste isikute vajadusi arvestav 
personal ja rajatised.

4. Alaealised majutatakse 
institutsioonides, kus on nendeealiste 
isikute vajadusi arvestav personal ja 
rajatised.

Or. en

Selgitus

Alaealiste kinnipidamine ei ole kunagi nende huvides. Liikmesriikidel on võimalik võtta 
alternatiivsed meetmed (nt avatud keskused), et tagada saatjata alaealiste ja perega koos 
olevatele alaealiste tagasisaatmine pärast seda, kui on hinnatud nende parimaid huve. Seda 
muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud artikli 20 lõike 1 kohta esitatud 
muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 732
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Väljasaatmist ootavate alaealiste 
kinnipidamisel peetakse eelkõige silmas 
lapse parimaid huvisid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduste 28 ja 40 
kohta esitatud muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 733
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Väljasaatmist ootavate alaealiste 
kinnipidamisel peetakse eelkõige silmas 
lapse parimaid huvisid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud põhjenduse 28 kohta 
esitatud muudatusettepanekuga. Alaealiste kinnipidamine ei ole kunagi nende parimates 
huvides, sealhulgas siis, kui on olemas perekondlikud üksused. Seetõttu tuleks alaealiste 
kaitseks kehtestada laste kinnipidamise keeld. Mõiste „lapse parimad huvid“ kohaldamine 
eeldab lisaks, et ka vanemaid või seaduslikke või tavapäraseid peamisi hooldajaid ei tohiks 
kunagi kinni pidada. Vt nt Euroopa Inimõiguste Kohus, kohtuasi Abdullahi Elmi ja Aweys 
Abubakar vs. Malta, taotlused nr 25794/13 ja 28151/13, 22. veebruar 2017.

Muudatusettepanek 734
Nadine Morano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Väljasaatmist ootavate alaealiste 
kinnipidamisel peetakse eelkõige silmas 
lapse parimaid huvisid.

5. Väljasaatmist ootavate alaealiste 
kinnipidamisel peetakse eelkõige silmas 
lapse parimaid huvisid. See ei saa aga 
iseenesest kinnipidamist takistada.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek on tihedalt seotud muudatusettepanekuga 23, mida see täiendab.
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Muudatusettepanek 735
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Väljasaatmist ootavate alaealiste 
kinnipidamisel peetakse eelkõige silmas 
lapse parimaid huvisid.

5. Väljasaatmist ootavate alaealiste 
kinnipidamisele alternatiive otsides 
peetakse eelkõige silmas lapse parimaid 
huvisid.

Or. en

Muudatusettepanek 736
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Väljasaatmist ootavate alaealiste 
kinnipidamisel peetakse eelkõige silmas 
lapse parimaid huvisid.

5. Kõigis olukordades peetakse 
eelkõige silmas lapse parimaid huvisid.

Or. en

Selgitus

Alaealiste kinnipidamine ei ole kunagi nende huvides. Liikmesriikidel on võimalik võtta 
alternatiivsed meetmed (nt avatud keskused), et tagada saatjata alaealiste ja perega koos 
olevatele alaealiste tagasisaatmine pärast seda, kui on hinnatud nende parimaid huve. Seda 
muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud artikli 20 lõike 1 kohta esitatud 
muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 737
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Artikkel 21 välja jäetud
Esitatud tähtaegu kohaldatakse sõltumata 

apellatsioonimenetlusest või ametliku 
avaldamise nõudest.

1. Olukordades, kus erakordselt suure 
hulga kolmanda riigi kodanike 
tagasisaatmine paneb liikmesriigi 
kinnipidamisasutuste mahutavusele või 
tema kohtu- või haldusasutustele 
ettenägematult suure koormuse, võib see 
liikmesriik sellise erandliku olukorra 
jätkumisel lubada kohtulikuks 
läbivaatamiseks pikemat tähtaega 
nendest, mis on sätestatud artikli 18 lõike 
2 kolmandas lõigus, ning võtta 
kiireloomulisi meetmeid seoses 
kinnipidamistingimustega, mis kalduvad 
kõrvale artikli 19 lõikes 1 ja artikli 20 
lõikes 2 sätestatutest.
2. Selliste erakorraliste meetmete võtmisel 
teavitab asjaomane liikmesriik sellest 
komisjoni. Liikmesriik teatab komisjonile 
viivitamatult, kui selliste erakorraliste 
meetmete kohaldamiseks enam põhjust ei 
ole.
3. Käesolevas artiklis sätestatut ei või 
tõlgendada nii, et sellega lubatakse 
liikmesriikidel kalduda kõrvale nende 
üldisest kohustusest võtta kõik vajalikud 
üldised ja konkreetsed meetmed, 
tagamaks käesolevast direktiivist 
tulenevate kohustuste täitmine.

Or. en

Muudatusettepanek 738
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Olukordades, kus erakordselt suure 1. Olukordades, kus erakordselt suure 
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hulga kolmanda riigi kodanike 
tagasisaatmine paneb liikmesriigi 
kinnipidamisasutuste mahutavusele või 
tema kohtu- või haldusasutustele 
ettenägematult suure koormuse, võib see 
liikmesriik sellise erandliku olukorra 
jätkumisel lubada kohtulikuks 
läbivaatamiseks pikemat tähtaega nendest, 
mis on sätestatud artikli 18 lõike 2 
kolmandas lõigus, ning võtta kiireloomulisi 
meetmeid seoses 
kinnipidamistingimustega, mis kalduvad 
kõrvale artikli 19 lõikes 1 ja artikli 20 
lõikes 2 sätestatutest.

hulga kolmanda riigi kodanike 
tagasisaatmine paneb liikmesriigi 
kinnipidamisasutuste mahutavusele või 
tema kohtu- või haldusasutustele 
ettenägematult suure koormuse, võib see 
liikmesriik maksimaalselt kolme kuu 
jooksul lubada kohtulikuks 
läbivaatamiseks pikemat tähtaega nendest, 
mis on sätestatud artikli 18 lõike 2 
kolmandas lõigus, ning võtta kiireloomulisi 
meetmeid seoses 
kinnipidamistingimustega, mis kalduvad 
kõrvale artikli 19 lõikes 1 ja artikli 20 
lõikes 2 sätestatutest. Liikmesriigid 
võtavad kolme kuu jooksul ning komisjoni 
ja ELi ametite koordineerimisel kõik 
vajalikud meetmed piisava suutlikkuse 
tagamiseks.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, kuna see on lahutamatult seotud artikli 16 lõike 4 kohta 
esitatud muudatusettepanekutega, mis käsitlevad kohtuliku kontrolli tähtaegu. Kuigi 
liikmesriigid võivad sattuda eriolukordadesse, tuleks sellega tegeleda piisava suutlikkuse 
tagamisega kolme kuu jooksul.

Muudatusettepanek 739
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 740
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek piirimenetluse kohta selles kontekstis on problemaatiline, kuna see on 
seotud varjupaigamenetluse määruse võimalike läbirääkimiste ebaselge tulemusega. APR on 
asjakohane õigusakt, mis käsitleb võimalikke piirimenetlusi.

Muudatusettepanek 741
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 742
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ilma selle küsimuse otsuseta APR-is, mis kodifitseerib kõik piirimenetlust ja eriti 
kaitsemeetmeid käsitlevad sätted, on artikli 22 muutmine peaaegu võimatu, riskimata 
põhiõiguste rikkumisega.



PE658.738v01-00 346/352 AM\1214327ET.docx

ET

Muudatusettepanek 743
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli lõike 1 kohaselt 
läbi viidud tagasisaatmismenetluste 
käigus tehtud tagasisaatmisotsus 
esitatakse artikli 15 lõike 3 kohaselt 
standardvormil, mis sätestatakse 
siseriiklikes õigusaktides.

3. Käesoleva artikli lõike 1 kohaselt 
läbi viidud menetluste raames väljastavad 
liikmesriigid:

a) kas tagasisaatmisotsuse, mis esitatakse 
standardvormil ja mis sätestatakse lisas 
või
b) riiki sisenemise keelu vastavalt 
määruse nr 2016/399 artiklile 14; punkte 
4–8 sel juhul ei kohaldata.

Liikmesriigid väljastavad võimalikult 
kiiresti ühe käesolevas lõikes osutatud 
otsustest, võimaluse korral riikliku õiguse 
kohaselt koos määruse (EL) …/… 
[varjupaigamenetluse määrus] artikli 41 
alusel tehtud otsusega, millega 
rahvusvahelise kaitse taotlus tagasi 
lükatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 744
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli lõike 1 kohaselt 
läbi viidud tagasisaatmismenetluste käigus 
tehtud tagasisaatmisotsus esitatakse 
artikli 15 lõike 3 kohaselt standardvormil, 
mis sätestatakse siseriiklikes õigusaktides.

3. Käesoleva artikli lõike 1 kohaselt 
läbi viidud tagasisaatmismenetluste käigus 
tehtud tagasisaatmisotsus võidakse esitada 
artikli 15 lõike 3 kohaselt standardvormil, 
mis sätestatakse siseriiklikes õigusaktides.

Or. pl
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Muudatusettepanek 745
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tähtaega vabatahtlikuks 
lahkumiseks ei anta. Siiski annavad 
liikmesriigid artikli 9 kohaselt sobiva 
tähtaja vabatahtlikuks lahkumiseks nendele 
kolmanda riigi kodanikele, kellel on kehtiv 
reisidokument ja kes täidavad artiklis 7 
sätestatud kohustust teha 
tagasisaatmismenetluse kõikides etappides 
liikmesriikide pädevate asutustega 
koostööd. Sellistel juhtudel nõuavad 
liikmesriigid, et asjaomased kolmanda riigi 
kodanikud annaksid oma kehtiva 
reisidokumendi kuni lahkumiseni pädevale 
asutusele hoiule.

4. Tähtaega vabatahtlikuks 
lahkumiseks ei anta. Siiski annavad 
liikmesriigid erandjuhtudel artikli 9 
kohaselt sobiva tähtaja vabatahtlikuks 
lahkumiseks nendele kolmanda riigi 
kodanikele, kellel on kehtiv reisidokument 
ja kes täidavad artiklis 7 sätestatud 
kohustust teha tagasisaatmismenetluse 
kõikides etappides liikmesriikide pädevate 
asutustega koostööd. Sellistel juhtudel 
nõuavad liikmesriigid, et asjaomased 
kolmanda riigi kodanikud annaksid oma 
kehtiva reisidokumendi kuni lahkumiseni 
pädevale asutusele hoiule.

Or. nl

Selgitus

Tuleks rõhutada, et kohustuslik tagasisaatmine on reegel.

Muudatusettepanek 746
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid annavad 
ajavahemiku, mis ei või ületada 48 tundi, et 
esitada kaebus tagasisaatmisotsuse peale, 
mis põhineb määruse (EL) …/… 
[varjupaigamenetluse määrus] artikli 41 
alusel liikmesriigi piiril või transiiditsoonis 
tehtud lõplikul otsusel, millega 
rahvusvahelise kaitse taotlus tagasi 

5. Liikmesriigid annavad 
ajavahemiku, mis ei või ületada 48 tundi, et 
esitada kaebus tagasisaatmisotsuse peale, 
mis antakse alati välja koos määruse (EL) 
…/… [varjupaigamenetluse määrus] 
artikli 41 alusel liikmesriigi piiril või 
transiiditsoonis tehtud lõpliku otsusega, 
millega rahvusvahelise kaitse taotlus tagasi 
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lükatakse. lükatakse. 

Or. nl

Selgitus

Haldustoimingute lihtsustamine. Vastu tuleb võtta ainult üks otsus, mis võidakse edasi 
kaevata.

Muudatusettepanek 747
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid annavad 
ajavahemiku, mis ei või ületada 48 tundi, et 
esitada kaebus tagasisaatmisotsuse peale, 
mis põhineb määruse (EL) …/… 
[varjupaigamenetluse määrus] artikli 41 
alusel liikmesriigi piiril või transiiditsoonis 
tehtud lõplikul otsusel, millega 
rahvusvahelise kaitse taotlus tagasi 
lükatakse.

5. Liikmesriigid annavad 
ajavahemiku, mis ei või ületada 24 tundi, et 
esitada kaebus tagasisaatmisotsuse peale, 
mis põhineb määruse (EL) …/… 
[varjupaigamenetluse määrus] artikli 41 
alusel liikmesriigi piiril või transiiditsoonis 
tehtud lõplikul otsusel, millega 
rahvusvahelise kaitse taotlus tagasi 
lükatakse.

Or. fr

Muudatusettepanek 748
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tagasisaatmisotsuse täitmine peatatakse 
automaatselt esimeses kohtuastmes 
kaebuse esitamise ajaks, ja kui see kaebus 
on esitatud ettenähtud tähtaja jooksul, siis 
ka kaebuse läbivaatamise ajaks, juhul kui 
esineb oht, et rikutakse 

välja jäetud
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mittetagasisaatmise põhimõtet, ja on 
täidetud üks kahest järgmisest 
tingimusest:
(a) pärast seda, kui määruse (EL) …/… 
[varjupaigamenetluse määrus] artikli 41 
alusel on tehtud otsus, millega 
rahvusvahelise kaitse taotlus tagasi 
lükatakse, on ilmsiks tulnud või 
asjaomane kolmanda riigi kodanik on 
esile toonud uusi andmeid või järeldusi, 
mis oluliselt muudavad selle üksikjuhtumi 
konkreetseid asjaolusid; või
(b) määruse (EL) …/… 
[varjupaigamenetluse määrus] artikli 41 
alusel tehtud otsuse suhtes, millega 
rahvusvahelise kaitse taotlus tagasi 
lükatakse, ei ole nimetatud määruse 
artikli 53 kohaselt läbi viidud tõhusat 
kohtulikku kontrolli.

Or. fr

Muudatusettepanek 749
Tom Vandendriessche

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 6 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pärast seda, kui määruse (EL) …/… 
[varjupaigamenetluse määrus] artikli 41 
alusel on tehtud otsus, millega 
rahvusvahelise kaitse taotlus tagasi 
lükatakse, on ilmsiks tulnud või asjaomane 
kolmanda riigi kodanik on esile toonud 
uusi andmeid või järeldusi, mis oluliselt 
muudavad selle üksikjuhtumi konkreetseid 
asjaolusid; või

a) pärast seda, kui määruse (EL) …/… 
[varjupaigamenetluse määrus] artikli 
41 alusel on tehtud otsus, millega 
rahvusvahelise kaitse taotlus tagasi 
lükatakse, on ilmsiks tulnud või asjaomane 
kolmanda riigi kodanik on esile toonud 
piisavalt olulisi uusi andmeid või järeldusi, 
mis oluliselt muudavad selle üksikjuhtumi 
konkreetseid asjaolusid ning mis ei saanud 
mingil moel asjaomasele kolmanda riigi 
kodanikule juba teada olla; või

Or. nl
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Selgitus

Vältida tuleks olukorda, kus juba olemasolevad asjaolud, mida asjaomane isik ei ole veel 
tõstatanud, tutvustatakse etapiviisiliselt, et pikendada menetluse kestust.

Muudatusettepanek 750
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul, kui kaebus esitatakse esimese või 
mõne järgmise apellatsiooniotsuse peale, ja 
kõikidel muudel juhtudel 
tagasisaatmisotsuse täitmist ei peatata, 
välja arvatud juhul, kui kohus otsustab 
taotleja soovil või ex officio teisiti, võttes 
nõuetekohaselt arvesse üksikjuhtumi 
konkreetseid asjaolusid.

Juhul, kui kaebus esitatakse esimese või 
mõne järgmise apellatsiooniotsuse peale, ja 
kõikidel muudel juhtudel 
tagasisaatmisotsuse täitmist ei peatata.

Or. fr

Muudatusettepanek 751
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kinnipidamisaeg peab olema võimalikult 
lühike ega tohi mingil juhul olla pikem 
kui neli kuud. Kinnipidamine võib jätkuda 
üksnes niikaua, kuni tegeldakse isiku 
väljasaatmise korraldamisega, mis viiakse 
ellu nõuetekohase hoolsusega.

Kinnipidamine võib jätkuda vähemalt seni, 
kuni tegeldakse isiku väljasaatmise 
korraldamisega, mis viiakse ellu 
nõuetekohase hoolsusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 752



AM\1214327ET.docx 351/352 PE658.738v01-00

ET

Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon annab iga kolme aasta järel 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
käesoleva direktiivi kohaldamise kohta 
liikmesriikides aru ja teeb vajadusel 
ettepanekuid muudatusteks.

Komisjon annab iga kolme aasta järel 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
käesoleva direktiivi kohaldamise kohta 
liikmesriikides aru ja teeb vajadusel 
ettepanekuid muudatusteks. Sellisele 
aruandele lisatakse komisjoni täielik 
hinnang käesoleva direktiivi ülevõtmise ja 
rakendamise kohta igas liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut on vaja, sest see on lahutamatult seotud artikli 6 
muudatusettepanekutega ja teiste uute artiklitega, mis hõlmavad muudatusi, mille mõju tuleks 
hinnata. Kahjuks ei teinud komisjon selle uuesti sõnastatud ettepaneku mõjuhinnangut ja 
parlament pidi selle ise tellima. Vaja on nende muudatuste täielikku mõjuhinnangut, kuna 
täielik järelevalve peaks tuginema asjakohastele andmetele ja leidudele.

Muudatusettepanek 753
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24a
Kui kolmanda riigi tagasivõtmisalast 
koostööd liikmesriikidega ei peeta 
piisavaks, kohaldatakse viisaeeskirja 
artiklit 25a.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek on tihedalt seotud põhjendusega 8, mida see täiendab.
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Muudatusettepanek 754
Anne-Sophie Pelletier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad artiklite 6–10, 
artikli 13, artikli 14 lõike 3, artikli 16, 
artikli 18 ja artikli 22 järgimiseks 
vajalikud õigus- ja haldusnormid 
hiljemalt [kuus kuud pärast 
jõustumiskuupäeva] ja artikli 14 lõigete 1 
ja 2 järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [üks aasta pärast 
jõustumiskuupäeva]. Liikmesriigid 
edastavad kõnealuste normide teksti 
viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad artiklite 2–4, 
artiklite 7–13, artikli 14 lõike 3, artiklite 
15 ja 16 ning artiklite 18–20 järgimiseks 
vajalikud õigus- ja haldusnormid 
hiljemalt [kuus kuud pärast 
jõustumiskuupäeva] ja artikli 14 lõigete 1 
ja 2 järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [üks aasta pärast 
jõustumiskuupäeva]. Liikmesriigid 
edastavad kõnealuste normide teksti 
viivitamata komisjonile.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek tagab ühtsuse variraportööri esitatud teiste muudatusettepanekutega.


