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Tarkistus 1
Nadine Morano

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että EU:n 
lainsäädännössä edellytetään, että kaikessa 
EU:n sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa 
kunnioitetaan perusoikeuksia, myös 
kolmansien maiden kansalaisten 
perusoikeuksia; ottaa huomioon, että 
EU:n ulkoinen muuttoliikepolitiikka on 
vaikuttanut kolmansissa maissa 
alueellisesti muuttavien henkilöiden 
oikeuksiin, erityisesti oikeuteen poistua 
alueelta, oikeuteen turvapaikkaan, 
koskemattomuuteen, vapauteen ja 
turvallisuuteen, huonon kohtelun 
estämiseen, palauttamisen ja 
joukkokarkotuksen kieltämiseen sekä 
menettelyllisiin takeisiin;

A. ottaa huomioon, että EU:n 
lainsäädännössä edellytetään, että kaikessa 
EU:n sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa 
kunnioitetaan perusoikeuksia, myös 
kolmansien maiden kansalaisten 
perusoikeuksia;

Or. fr

Tarkistus 2
Maria Walsh

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että EU:n 
lainsäädännössä edellytetään, että kaikessa 
EU:n sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa 
kunnioitetaan perusoikeuksia, myös 
kolmansien maiden kansalaisten 
perusoikeuksia; ottaa huomioon, että EU:n 
ulkoinen muuttoliikepolitiikka on 
vaikuttanut kolmansissa maissa 
alueellisesti muuttavien henkilöiden 
oikeuksiin, erityisesti oikeuteen poistua 
alueelta, oikeuteen turvapaikkaan, 

A. ottaa huomioon, että EU:n 
lainsäädännössä edellytetään, että kaikessa 
EU:n sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa 
kunnioitetaan perusoikeuksia, myös 
kolmansien maiden kansalaisten 
perusoikeuksia; ottaa huomioon, että 
ihmisoikeudet ovat keskeinen osa EU:n 
ulkopolitiikkaa; ottaa huomioon, että EU:n 
ulkoinen muuttoliikepolitiikka on 
vaikuttanut kolmansissa maissa 
alueellisesti muuttavien henkilöiden 
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koskemattomuuteen, vapauteen ja 
turvallisuuteen, huonon kohtelun 
estämiseen, palauttamisen ja 
joukkokarkotuksen kieltämiseen sekä 
menettelyllisiin takeisiin;

oikeuksiin, erityisesti oikeuteen poistua 
alueelta, oikeuteen turvapaikkaan, 
koskemattomuuteen, vapauteen ja 
turvallisuuteen, huonon kohtelun 
estämiseen, palauttamisen ja 
joukkokarkotuksen kieltämiseen sekä 
menettelyllisiin takeisiin;

Or. en

Tarkistus 3
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld, Olivier 
Chastel

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että EU:n 
lainsäädännössä edellytetään, että kaikessa 
EU:n sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa 
kunnioitetaan perusoikeuksia, myös 
kolmansien maiden kansalaisten 
perusoikeuksia; ottaa huomioon, että EU:n 
ulkoinen muuttoliikepolitiikka on 
vaikuttanut kolmansissa maissa 
alueellisesti muuttavien henkilöiden 
oikeuksiin, erityisesti oikeuteen poistua 
alueelta, oikeuteen turvapaikkaan, 
koskemattomuuteen, vapauteen ja 
turvallisuuteen, huonon kohtelun 
estämiseen, palauttamisen ja 
joukkokarkotuksen kieltämiseen sekä 
menettelyllisiin takeisiin;

A. ottaa huomioon, että EU:n 
lainsäädännössä edellytetään, että kaikessa 
EU:n sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa 
kunnioitetaan perusoikeuksia, myös 
kolmansien maiden kansalaisten 
perusoikeuksia; ottaa huomioon, että 
muuttoliikepolitiikassa tähän sisältyy 
erityisesti oikeus poistua alueelta, oikeus 
turvapaikkaan, koskemattomuuteen, 
vapauteen ja turvallisuuteen, huonon 
kohtelun estäminen, palauttamisen ja 
joukkokarkotuksen kieltäminen sekä 
menettelylliset takeet;

Or. en

Tarkistus 4
Dietmar Köster, Pietro Bartolo

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale
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Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että EU:n 
lainsäädännössä edellytetään, että kaikessa 
EU:n sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa 
kunnioitetaan perusoikeuksia, myös 
kolmansien maiden kansalaisten 
perusoikeuksia; ottaa huomioon, että EU:n 
ulkoinen muuttoliikepolitiikka on 
vaikuttanut kolmansissa maissa 
alueellisesti muuttavien henkilöiden 
oikeuksiin, erityisesti oikeuteen poistua 
alueelta, oikeuteen turvapaikkaan, 
koskemattomuuteen, vapauteen ja 
turvallisuuteen, huonon kohtelun 
estämiseen, palauttamisen ja 
joukkokarkotuksen kieltämiseen sekä 
menettelyllisiin takeisiin;

A. ottaa huomioon, että EU:n 
lainsäädännössä edellytetään, että kaikessa 
EU:n sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa 
pannaan täytäntöön perusoikeudet, myös 
kolmansien maiden kansalaisten 
perusoikeudet; ottaa huomioon, että EU:n 
ulkoinen muuttoliikepolitiikka vaikuttaa 
kolmansissa maissa alueellisesti 
muuttavien henkilöiden oikeuksiin, 
erityisesti ihmisarvoon, oikeuteen poistua 
alueelta, oikeuteen turvapaikkaan, 
koskemattomuuteen, vapauteen ja 
turvallisuuteen, huonon kohtelun 
estämiseen, palauttamisen, 
käännyttämisen ja joukkokarkotuksen 
kieltämiseen sekä menettelyllisiin takeisiin;

Or. en

Tarkistus 5
Loucas Fourlas

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että EU:n 
lainsäädännössä edellytetään, että kaikessa 
EU:n sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa 
kunnioitetaan perusoikeuksia, myös 
kolmansien maiden kansalaisten 
perusoikeuksia; ottaa huomioon, että EU:n 
ulkoinen muuttoliikepolitiikka on 
vaikuttanut kolmansissa maissa 
alueellisesti muuttavien henkilöiden 
oikeuksiin, erityisesti oikeuteen poistua 
alueelta, oikeuteen turvapaikkaan, 
koskemattomuuteen, vapauteen ja 
turvallisuuteen, huonon kohtelun 
estämiseen, palauttamisen ja 
joukkokarkotuksen kieltämiseen sekä 
menettelyllisiin takeisiin;

A. ottaa huomioon, että EU:n 
lainsäädännössä edellytetään, että kaikessa 
EU:n sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa 
kunnioitetaan perusoikeuksia, myös 
kolmansien maiden kansalaisten 
perusoikeuksia; katsoo, että EU:n ulkoisen 
muuttoliikepolitiikan olisi ehdottomasti 
noudatettava Euroopan 
ihmisoikeussopimusta ja Euroopan 
unionin perusoikeuskirjaa sekä EU:n 
perussopimuksia ja kansainvälisiä 
yleissopimuksia;

Or. en
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Tarkistus 6
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että 
muuttoliikepolitiikan ulkoinen ulottuvuus 
on entistä tärkeämpää, kun pyritään 
kehittämään muuttoliikettä koskeva koko 
hallinnon kattava lähestymistapa, johon 
sisältyy pakkosiirron ja ei-toivotun 
muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 
puuttuminen mutta jolla varmistetaan 
myös kolmansien maiden kansalaisten 
kestävä paluu ja takaisinotto; ottaa 
huomioon, että EU:n ulkoinen 
muuttoliikepolitiikka perustuu 
yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa, 
erityisesti lähtö- ja kauttakulkumaiden, 
mutta myös kolmansissa maissa toimivien 
kansainvälisten ja kansalaisjärjestöjen, 
kanssa; katsoo, että kaikki yhteistyön 
muodot on kytkettävä perus- ja 
ihmisoikeuksiin ja että niillä on suojeltava 
niiden kolmansien maiden kansalaisten 
oikeuksia, joihin tämä yhteistyö vaikuttaa;

Or. en

Tarkistus 7
Maria Walsh

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että kaikkien 
turvallisia lähtömaita koskevien 
luetteloiden olisi perustuttava 
yksityiskohtaisiin ja luotettaviin tietoihin, 
jotka on saatu useista eri 
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viranomaislähteistä, ja että niihin olisi 
sovellettava jatkuvaa seurantaa ja 
joustavaa järjestelmää maiden 
poistamiseksi luettelosta olosuhteiden 
muuttuessa;

Or. en

Tarkistus 8
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. toteaa, että EU on pyrkinyt 
vähentämään EU:n jäsenvaltioihin 
kohdistuvaa muuttopainetta edistämällä 
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa 
rajavalvonnan ja muuttoliikkeen 
hallinnan yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 9
Nadine Morano

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. katsoo, että unionin kansalaisten 
perusoikeuksia, muun muassa heidän 
oikeuttaan turvallisuuteen, on myös 
kunnioitettava;

Or. fr

Tarkistus 10
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
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Raphaël Glucksmann

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että EU:n 
lähestymistapa muuttoliikkeen ulkoiseen 
ulottuvuuteen keskittyy pääasiassa 
”ulkoistamisen” käsitteeseen, jonka 
perustana olevilla välineillä pyritään 
pitämään muuttoliikkeen hallinta EU:n 
rajojen ulkopuolella; ottaa huomioon, että 
tähän lähestymistapaan liittyy vakavia 
ihmisoikeusnormien rikkomisen riskejä;

Or. en

Tarkistus 11
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld, Olivier 
Chastel

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että sen lisäksi, 
että varmistetaan ihmisoikeuksien suojelu 
muuttoliikkeen hallintaa koskevissa 
yhteistyökehyksissä kolmansien maiden 
kanssa, EU:n tehtävänä on myös suojella 
ihmisoikeuksia ulkoisissa toimissa, jotka 
liittyvät läheisesti sen ulkoiseen 
muuttoliikepolitiikkaan;

Or. en

Tarkistus 12
Nadine Morano

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että monista 
islamilaisten ääriryhmien Eurooppaan 
kohdistamista iskuista vastuussa olevat 
tekijät ovat käyttäneet muuttoreittejä 
Euroopan mantereelle päästäkseen ja 
joillakin heistä on ollut jopa 
pakolaisasema;

Or. fr

Tarkistus 13
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A c. katsoo, että hyvin vahva 
keskittyminen laittoman muuttoliikkeen 
torjuntaan niin, että kiinnitetään vain 
vähän huomiota lähtö- ja 
kauttakulkumaiden tilanteeseen ja 
kansainvälistä suojelua tarvitsevien 
pakkosiirtoon joutuneiden henkilöiden 
tilanteeseen, on johtanut perusoikeuksien 
suojelua koskevien velvoitteiden 
rikkomisiin;

Or. en

Tarkistus 14
Nadine Morano

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A c. toteaa, että joissakin 
jäsenvaltioissa suurin osa 
turvapaikanhakijoista saa 
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turvapaikkahakemukseensa kielteisen 
päätöksen oikeusvaltioperiaatteen 
mukaisesti, mutta vain pieni osa kielteisen 
turvapaikkapäätöksen saaneista 
poistetaan EU:n alueelta;

Or. fr

Tarkistus 15
Nadine Morano

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A d kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A d. katsoo siksi, että unionin 
muuttoliikepolitiikka on vääristynyt 
laitonta maahanmuuttoa ja terrorismia 
edistävällä tavalla; katsoo, että sitä on sen 
vuoksi kiireellisesti tasapainotettava;

Or. fr

Tarkistus 16
Sira Rego

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että vuodesta 2014 
lähtien vähintään 16 969 ihmistä on 
menettänyt henkensä Välimerellä; toteaa, 
että merellä hädässä olevien ihmisten 
auttamatta jättäminen ja käännyttäminen 
kolmansien maiden turvattomiin satamiin 
rikkovat kansainvälistä merioikeutta ja 
oikeutta elämään;

B. ottaa huomioon, että vuodesta 2014 
lähtien vähintään 16 969 ihmistä on 
menettänyt henkensä Välimerellä; toteaa, 
että merellä hädässä olevien ihmisten 
auttamatta jättäminen ja käännyttäminen 
kolmansien maiden turvattomiin satamiin 
rikkovat kansainvälistä merioikeutta, 
oikeutta elämään ja oikeutta 
turvapaikkaan; katsoo, että EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden olisi edistettävä koko 
Välimeren alueen kattavien, riittävien ja 
tehokkaiden etsintä- ja 
pelastusoperaatioiden perustamista, 
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toimintaa ja ylläpitoa, sen sijaan, että ne 
kriminalisoivat henkilöitä ja järjestöjä, 
jotka tarjoavat tukea tai apua hädässä 
oleville henkilöille;

Or. en

Tarkistus 17
Dietmar Köster, Pietro Bartolo

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että vuodesta 2014 
lähtien vähintään 16 969 ihmistä on 
menettänyt henkensä Välimerellä; toteaa, 
että merellä hädässä olevien ihmisten 
auttamatta jättäminen ja käännyttäminen 
kolmansien maiden turvattomiin satamiin 
rikkovat kansainvälistä merioikeutta ja 
oikeutta elämään;

B. ottaa huomioon, että vuodesta 2014 
lähtien vähintään 20 000 ihmistä on 
menettänyt henkensä Välimerellä ja että 
monet muut ovat menehtyneet Saharan 
aavikolla tai muualla muuttoreittien 
varrella; toteaa, että merellä hädässä 
olevien ihmisten auttamatta jättäminen ja 
käännyttäminen kolmansien maiden 
turvattomiin satamiin rikkovat 
kansainvälistä merioikeutta, kuten on 
vahvistettu vuonna 1974 tehdyssä 
kansainvälisessä yleissopimuksessa 
ihmishengen turvallisuudesta merellä 
(SOLAS) ja vuonna 1979 tehdyssä 
kansainvälisessä yleissopimuksessa 
etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä 
(SAR), ja oikeutta elämään sekä EU:n 
Schengenin säännöstöä; ottaa huomioon, 
että EU:n ulkorajoilla tapahtuu 
käännyttämistä, johon liittyy eriasteista 
väkivaltaa;

Or. en

Tarkistus 18
Maria Walsh

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale
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Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että vuodesta 2014 
lähtien vähintään 16 969 ihmistä on 
menettänyt henkensä Välimerellä; toteaa, 
että merellä hädässä olevien ihmisten 
auttamatta jättäminen ja käännyttäminen 
kolmansien maiden turvattomiin satamiin 
rikkovat kansainvälistä merioikeutta ja 
oikeutta elämään;

B. ottaa huomioon, että vuodesta 2014 
lähtien vähintään 16 969 ihmistä on 
menettänyt henkensä Välimerellä; toteaa, 
että merellä hädässä olevien ihmisten 
auttamatta jättäminen ja käännyttäminen 
kolmansien maiden turvattomiin satamiin 
rikkovat kansainvälistä merioikeutta ja 
oikeutta elämään; toteaa, että jatkuva 
ihmishenkien menetys Välimerellä on 
selvä osoitus EU:n politiikan ja 
solidaarisuuden epäonnistumisesta;

Or. en

Tarkistus 19
Loucas Fourlas

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että vuodesta 2014 
lähtien vähintään 16 969 ihmistä on 
menettänyt henkensä Välimerellä; toteaa, 
että merellä hädässä olevien ihmisten 
auttamatta jättäminen ja käännyttäminen 
kolmansien maiden turvattomiin satamiin 
rikkovat kansainvälistä merioikeutta ja 
oikeutta elämään;

B. ottaa huomioon, että vuodesta 2014 
lähtien vähintään 16 969 ihmistä on 
menettänyt henkensä Välimerellä; toteaa, 
että turvallisuuteen liittyvän riittävän ja 
tehokkaan etsintä- ja pelastuspalvelun 
perustaminen, toiminta ja ylläpito merellä 
ja ilmatilassa on kansainvälisen 
merioikeuden nojalla rannikkovaltioita 
sitovaa;

Or. en

Tarkistus 20
Maria Grapini

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että vuodesta 2014 B. ottaa huomioon, että vuodesta 2014 
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lähtien vähintään 16 969 ihmistä on 
menettänyt henkensä Välimerellä; toteaa, 
että merellä hädässä olevien ihmisten 
auttamatta jättäminen ja käännyttäminen 
kolmansien maiden turvattomiin satamiin 
rikkovat kansainvälistä merioikeutta ja 
oikeutta elämään;

lähtien vähintään 16 969 ihmistä on 
menettänyt henkensä Välimerellä; toteaa, 
että merellä hädässä olevien ihmisten 
auttamatta jättäminen ja käännyttäminen 
kolmansien maiden turvattomiin satamiin 
rikkovat kansainvälistä merioikeutta, 
oikeutta ruumiilliseen ja henkiseen 
koskemattomuuteen ja oikeutta elämään;

Or. ro

Tarkistus 21
Nadine Morano

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että vuodesta 2014 
lähtien vähintään 16 969 ihmistä on 
menettänyt henkensä Välimerellä; toteaa, 
että merellä hädässä olevien ihmisten 
auttamatta jättäminen ja käännyttäminen 
kolmansien maiden turvattomiin satamiin 
rikkovat kansainvälistä merioikeutta ja 
oikeutta elämään;

B. ottaa huomioon, että vuodesta 2014 
lähtien vähintään 16 969 ihmistä on 
menettänyt henkensä Välimerellä; toteaa, 
että tätä ilmiötä voidaan torjua muun 
muassa vähentämällä merkittävästi 
Välimeren kautta kulkevia muuttovirtoja;

Or. fr

Tarkistus 22
Damien Carême

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että EU on 
vuodesta 2016 lähtien moninkertaistanut 
kolmansien maiden kanssa tehtyjen 
epävirallisten palauttamis- ja 
takaisinottosopimusten ja -järjestelyjen 
määrän, muun muassa muuttoliikettä 
koskevat yhteiset julkilausumat, 
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yhteisymmärryspöytäkirjat, yhteiset 
etenemistavat, vakiomuotoiset 
toimintamenettelyt tai hyvät käytännöt; 
ottaa huomioon, että virallisten 
takaisinottosopimusten tavoin tällaiset 
epäviralliset järjestelyt vahvistavat 
valtioiden sitoutumista kansalaistensa (tai 
muiden) takaisinottoon ja vahvistavat 
menettelyt, joilla palautukset voidaan 
toteuttaa käytännössä; ottaa huomioon, 
että vuodesta 2016 lähtien EU on 
toteuttanut vähintään 11 epävirallista 
järjestelyä ja että se on tehnyt vain yhden 
uuden takaisinottosopimuksen;

Or. en

Tarkistus 23
Sira Rego

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että yhä kasvava 
kehitysavun käyttö muuttoliikkeen 
valvontaan kolmansissa maissa rikkoo 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 208 artiklaa, jonka mukaan 
unionin kehitysavun pääasiallisena 
tavoitteena on oltava köyhyyden 
vähentäminen ja pitkällä aikavälillä sen 
poistaminen;

Or. en

Tarkistus 24
Nadine Morano

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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B a. toteaa, että Eurooppa ei ole ainoa 
maanosa, jossa on turvallisia satamia, 
joihin voidaan ohjata niiden 
läheisyydessä hätään joutuneita, 
maahanmuuttajia kuljettavia aluksia; 
toteaa, että tällaisia satamia on 
esimerkiksi Afrikan mantereella;

Or. fr

Tarkistus 25
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että EU:n 
ulkorajoilla, erityisesti Kreikan ja Turkin 
sekä Kroatian ja Bosnian rajalla, on 
toistuvasti tapahtunut laittomia 
käännytyksiä ja ihmisoikeusloukkauksia;

Or. en

Tarkistus 26
Damien Carême

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B b. ottaa huomioon, että useat tutkivat 
toimittajat ja ihmisoikeuksien 
seurantaryhmät ovat todenneet 
ihmisoikeusloukkauksia, joiden tiedetään 
johtuvan suoraan tai välillisesti EU:n 
maahanmuuttopolitiikan 
täytäntöönpanosta kolmansissa maissa; 
ottaa huomioon, että jotkin 
kansalaisyhteiskunnan ryhmät ovat 
käynnistäneet oikeudellisia menettelyjä 
EU:ta ja jäsenvaltioita vastaan tällaisten 
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rikkomusten vuoksi:

Or. en

Tarkistus 27
Sira Rego

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B b. ottaa huomioon, että nykyisiin 
kolmansien maiden kanssa tehtyihin 
muuttoliikettä koskeviin epävirallisiin 
järjestelyihin ei sisälly määräyksiä 
ihmisoikeusrikkomusten johdosta 
tapahtuvasta lakkautuksesta tai 
keskeytyksestä;

Or. en

Tarkistus 28
Damien Carême

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B c. ottaa huomioon, että siirtolaisten 
ihmisoikeuksia käsittelevä YK:n entinen 
erityisraportoija on arvostellut EU:n 
lähestymistapaa maahanmuuttoon 
avoimuuden ja selkeyden puutteen sekä 
monien tässä yhteydessä tehtyjen 
sopimusten heikon aseman vuoksi, sillä 
hänen mukaansa seuranta- ja 
vastuuvelvollisuustoimenpiteet puuttuvat 
yleisesti ottaen; ottaa huomioon, että 
YK:n erityisraportoija totesi myös, että on 
vain vähän merkkejä siitä, että 
liikkuvuuskumppanuuksilla on saatu 
aikaan lisää ihmisoikeus- tai 
kehityshyötyjä, kun taas yleinen 
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keskittyminen turvallisuuteen ja politiikan 
johdonmukaisuuden puutteeseen koko 
lähestymistavassa aiheuttaa sen riskin, 
että ihmisoikeus- ja kehityshankkeista 
saatavat hyödyt jäävät 
turvallisuuskeskeisempien politiikkojen 
toissijaisten vaikutusten varjoon;

Or. en

Tarkistus 29
Sira Rego

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B c. ottaa huomioon, että Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle on tehty 
valitus, joka koskee EU:n rahoitusta 
Libyassa ja jossa pyydetään 
keskeyttämään Libyan 
rannikkovartiostoja tukeva ohjelma, 
koska se rikkoo EU:n 
rahoituslainsäädäntöä ja kansainvälisiä 
ihmisoikeussäädöksiä; ottaa huomioon, 
että Kansainväliselle 
rikostuomioistuimelle (ICC) on tehty 
valitus eräistä EU:n ja jäsenvaltioiden 
virkamiehistä, jotka ovat aiheuttaneet 
vuosittain tuhansien ihmisten kuoleman, 
kymmenien tuhansien Libyasta 
pakenevien maahanmuuttajien 
palauttamisen (pakkopalautus) ja sitä 
seuranneen murhan, karkotuksen, 
vangitsemisen, orjuuttamisen, kidutuksen, 
raiskauksen, vainon ja muut 
epäinhimilliset teot heitä vastaan;

Or. en

Tarkistus 30
Damien Carême
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Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B d kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B d. ottaa huomioon, että komission on 
vielä arvioitava, miten sen peräkkäisten 
muuttoliikepoliittisten kehysten, erityisesti 
maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevan 
kokonaisvaltaisen lähestymistavan ja 
uuden kumppanuuskehyksen, 
täytäntöönpano vaikuttaa kolmansien 
maiden kansalaisten ihmisoikeuksiin sekä 
EU:n ja kolmansien maiden välisen 
muuttoliikettä koskevan yhteistyön 
ihmisoikeusvaikutuksiin; korostaa, että 
tällainen arviointi on tehtävä kattavassa, 
osallistavassa ja julkisessa muodossa, 
jotta varmistetaan, että ulkoista 
muuttoliikettä koskevan politiikan 
ihmisoikeuksia noudatetaan 
täysimääräisesti;

Or. en

Tarkistus 31
Sira Rego

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B d kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B d. ottaa huomioon, että EU:n 
ulkoinen muuttoliikepolitiikka on 
vaikuttanut vapaaseen liikkuvuuteen 
muilla alueilla, kuten Länsi-Afrikan 
valtioiden talousyhteisössä (ECOWAS), 
joka on hyväksynyt vuodesta 1975 lähtien 
useita henkilöiden vapaan liikkuvuuden 
alueella mahdollistavia pöytäkirjoja;

Or. en

Tarkistus 32
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Sira Rego

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B e kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B e. toteaa, että EU:n ulkoista 
muuttoliikepolitiikkaa hyödyttäisi 
asianomaisten yhteisöjen kuuleminen ja 
merkityksellinen osallistuminen 
kolmansissa maissa, jotta voidaan 
arvioida politiikkojen vaikutusta näihin 
yhteisöihin ja perusoikeuksiin;

Or. en

Tarkistus 33
Sira Rego

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B f kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B f. ottaa huomioon, että 
muuttoliikettä ja turvapaikka-asioita 
koskevassa EU:n uudessa sopimuksessa 
painotetaan voimakkaasti yhteistyötä 
kolmansien maiden kanssa; katsoo, että 
tässä yhteistyössä olisi ensisijaisesti 
otettava huomioon kolmansien maiden, 
asianomaisten yhteisöjen ja turvallista 
paikkaa EU:ssa hakevien ihmisten 
ihmisoikeudet;

Or. en

Tarkistus 34
Ioan-Rareş Bogdan, Loucas Fourlas

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota tekemään 
kattavan arvioinnin EU:n ulkoisen 
muuttoliikepolitiikan vaikutuksista 
ihmisoikeuksiin ja kiinnittämään erityistä 
huomiota EU:n ja Turkin julkilausumaan, 
yhteistyöhön Libyan kanssa, yhteiseen 
etenemissuunnitelmaan Afganistanin 
kanssa, Khartumin prosessin puitteissa 
toteutettuihin hankkeisiin ja Frontex-
yhteistyöhön;

1. kehottaa komissiota tekemään 
kattavan arvioinnin EU:n ulkoisen 
muuttoliikepolitiikan vaikutuksista 
ihmisoikeuksiin ja kiinnittämään erityistä 
huomiota EU:n ja Turkin julkilausumaan, 
yhteistyöhön Libyan kanssa, yhteiseen 
etenemissuunnitelmaan Afganistanin 
kanssa, Khartumin prosessin puitteissa 
toteutettuihin hankkeisiin ja Frontex-
yhteistyöhön; korostaa, että tarvitaan 
vahvempaa ja parempaa yhteistyötä ja 
jatkuvaa vuoropuhelua EU:n ja 
kolmansien maiden välillä, jotta voidaan 
parantaa ihmisoikeustilannetta ja 
varmistaa parempi muuttoliikkeen 
hallinta;

Or. en

Tarkistus 35
Nadine Morano

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota tekemään 
kattavan arvioinnin EU:n ulkoisen 
muuttoliikepolitiikan vaikutuksista 
ihmisoikeuksiin ja kiinnittämään erityistä 
huomiota EU:n ja Turkin 
julkilausumaan, yhteistyöhön Libyan 
kanssa, yhteiseen etenemissuunnitelmaan 
Afganistanin kanssa, Khartumin 
prosessin puitteissa toteutettuihin 
hankkeisiin ja Frontex-yhteistyöhön;

1. kehottaa komissiota tekemään 
kattavan arvioinnin EU:n ulkoisen 
muuttoliikepolitiikan vaikutuksista 
ihmisoikeuksiin, Euroopan kansalaisten 
ihmisoikeudet mukaan luettuina;

Or. fr

Tarkistus 36
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld, Olivier 
Chastel
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Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota tekemään 
kattavan arvioinnin EU:n ulkoisen 
muuttoliikepolitiikan vaikutuksista 
ihmisoikeuksiin ja kiinnittämään erityistä 
huomiota EU:n ja Turkin julkilausumaan, 
yhteistyöhön Libyan kanssa, yhteiseen 
etenemissuunnitelmaan Afganistanin 
kanssa, Khartumin prosessin puitteissa 
toteutettuihin hankkeisiin ja Frontex-
yhteistyöhön;

1. kehottaa komissiota tekemään 
kattavan arvioinnin EU:n ulkoisen 
muuttoliikepolitiikan vaikutuksista 
ihmisoikeuksiin ja kiinnittämään erityistä 
huomiota EU:n ja Turkin julkilausumaan, 
yhteistyöhön Libyan kanssa, yhteiseen 
etenemissuunnitelmaan Afganistanin 
kanssa, Khartumin prosessin puitteissa 
toteutettuihin hankkeisiin ja Frontexin 
rajavalvontayhteistyötä koskeviin 
sopimuksiin ja merellä toteutettaviin 
toimiin; kehottaa komissiota 
määrittämään parannuskohteita ja -
välineitä tämän arvioinnin päätelmien 
perusteella;

Or. en

Tarkistus 37
Dietmar Köster, Pietro Bartolo

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota tekemään 
kattavan arvioinnin EU:n ulkoisen 
muuttoliikepolitiikan vaikutuksista 
ihmisoikeuksiin ja kiinnittämään erityistä 
huomiota EU:n ja Turkin julkilausumaan, 
yhteistyöhön Libyan kanssa, yhteiseen 
etenemissuunnitelmaan Afganistanin 
kanssa, Khartumin prosessin puitteissa 
toteutettuihin hankkeisiin ja Frontex-
yhteistyöhön;

1. kehottaa komissiota tekemään 
kattavan arvioinnin EU:n ulkoisen 
muuttoliikepolitiikan vaikutuksista 
ihmisoikeuksiin ja kiinnittämään erityistä 
huomiota EU:n ja Turkin julkilausumaan, 
yhteistyöhön Libyan kanssa, yhteiseen 
etenemissuunnitelmaan Afganistanin 
kanssa, Khartumin prosessin puitteissa 
toteutettuihin hankkeisiin ja Frontex-
yhteistyöhön; kehottaa komissiota 
keskeyttämään yhteistyön, jossa 
kolmannet maat eivät noudata vuonna 
1974 tehtyä SOLAS-yleissopimusta ja 
vuonna 1979 tehtyä SAR-yleissopimusta;
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Or. en

Tarkistus 38
Sira Rego

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota tekemään 
kattavan arvioinnin EU:n ulkoisen 
muuttoliikepolitiikan vaikutuksista 
ihmisoikeuksiin ja kiinnittämään erityistä 
huomiota EU:n ja Turkin julkilausumaan, 
yhteistyöhön Libyan kanssa, yhteiseen 
etenemissuunnitelmaan Afganistanin 
kanssa, Khartumin prosessin puitteissa 
toteutettuihin hankkeisiin ja Frontex-
yhteistyöhön;

1. kehottaa komissiota tekemään 
kattavan arvioinnin EU:n ulkoisen 
muuttoliikepolitiikan vaikutuksista 
ihmisoikeuksiin ja kiinnittämään erityistä 
huomiota EU:n ja Turkin julkilausumaan, 
yhteistyöhön Libyan kanssa, yhteiseen 
etenemissuunnitelmaan Afganistanin 
kanssa, Khartumin prosessin puitteissa 
toteutettuihin hankkeisiin ja Frontex-
yhteistyöhön; kehottaa komissiota 
keskeyttämään välittömästi yhteistyön, 
joka vaarantaa kyseisten henkilöiden 
ihmisoikeudet;

Or. en

Tarkistus 39
Loucas Fourlas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota tekemään 
kattavan arvioinnin EU:n ulkoisen 
muuttoliikepolitiikan vaikutuksista 
ihmisoikeuksiin ja kiinnittämään erityistä 
huomiota EU:n ja Turkin 
julkilausumaan, yhteistyöhön Libyan 
kanssa, yhteiseen etenemissuunnitelmaan 
Afganistanin kanssa, Khartumin 
prosessin puitteissa toteutettuihin 
hankkeisiin ja Frontex-yhteistyöhön;

1. kehottaa komissiota tekemään 
EU:n ulkoista muuttoliikepolitiikkaa 
koskevan arvioinnin, jossa keskitytään 
erityisesti sen kolmansien maiden 
kansalaisten ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen kohdistuviin 
vaikutuksiin;
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Or. en

Tarkistus 40
Maria Grapini

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota tekemään 
kattavan arvioinnin EU:n ulkoisen 
muuttoliikepolitiikan vaikutuksista 
ihmisoikeuksiin ja kiinnittämään erityistä 
huomiota EU:n ja Turkin julkilausumaan, 
yhteistyöhön Libyan kanssa, yhteiseen 
etenemissuunnitelmaan Afganistanin 
kanssa, Khartumin prosessin puitteissa 
toteutettuihin hankkeisiin ja Frontex-
yhteistyöhön;

1. kehottaa komissiota tekemään 
kattavan arvioinnin EU:n ulkoisen 
muuttoliikepolitiikan vaikutuksista 
ihmisoikeuksiin ja kiinnittämään erityistä 
huomiota EU:n ja Turkin julkilausumaan, 
yhteistyöhön Libyan kanssa, yhteiseen 
etenemissuunnitelmaan Afganistanin 
kanssa, Khartumin prosessin puitteissa 
toteutettuihin hankkeisiin ja Frontex-
yhteistyöhön sekä ottamaan käyttöön 
toimenpiteitä, joilla pyritään takaamaan 
Euroopan kansalaisten turvallisuus;

Or. ro

Tarkistus 41
Damien Carême

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. panee huolestuneena merkille, että 
vuodesta 2016 lähtien kehitysyhteistyön 
ehdoksi on yhä enenevässä määrin 
asetettu muuttoliikkeen hallinta, myös 
paluun ja takaisinoton suhteen; korostaa 
kuitenkin, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
208 artiklan mukaan unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikan pääasiallisena 
tavoitteena on oltava köyhyyden 
vähentäminen ja pitkällä aikavälillä sen 
poistaminen; kehottaa siksi komissiota 
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varmistamaan, että 
kehitysyhteistyöpolitiikat eivät ole SEUT-
sopimuksen 208 artiklassa vahvistettujen 
periaatteiden vastaisia; korostaa, että 
kehitysyhteistyön käyttö muuttoliikkeen 
hallinnan kannustimena heikentää 
merkityksellisiä toimia, jotka koskevat 
kehitysmaiden ihmisten tarpeita, 
pakolaisten ja muuttajien oikeuksia ja 
niiden mahdollista vaikutusta alueellisiin 
muuttoliikemalleihin sekä niiden 
vaikutukseen paikalliseen talouteen, ja 
katsoo, että näin ollen se heikentää monia 
kestävän kehityksen tavoitteista johtuvia 
oikeuksia;

Or. en

Tarkistus 42
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa, että EU:lla on tärkeää 
olla muuttoliikkeeseen kokonaisvaltainen 
lähestymistapa, jossa otetaan huomioon 
sen ulkoinen ulottuvuus; katsoo, että 
muuttoliikepolitiikan ulkoisen ja sisäisen 
ulottuvuuden välinen vuorovaikutus 
konkretisoituu EU:n ulkorajoilla; katsoo, 
että jokaisen eurooppalaisten arvojen ja 
lainsäädännön, erityisesti 
turvapaikkaoikeuden, mukaiseen 
rajavalvontaan osallistuvan toimijan 
rikkomukset heikentävät pyrkimyksiä 
saavuttaa maailmanlaajuisesti 
inhimillinen muuttoliikepolitiikka, koska 
sillä asetetaan eurooppalaiset normit 
unionin kansainvälisille vastapuolille; 
kehottaa tarkistamaan EU:n virastojen 
kolmansien maiden kanssa tekemiä 
rahoitus- ja yhteistyösopimuksia, joiden 
katsotaan olevan epävarmoja 
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kansainvälistä suojelua tarvitseville 
ihmisille, erityisesti Libyalle, jotta 
varmistetaan, että ne noudattavat 
perusoikeuksia;

Or. en

Tarkistus 43
Dragoş Tudorache

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa Frontexin alusten 
laittomia toimia koskevien väitteiden 
vakavuutta ja tuomitsee kaiken 
mahdollisen osallisuuden merellä 
toteutettavissa käännyttämisoperaatioissa; 
kehottaa komissiota perussopimusten 
valvojana vaatimaan tiukasti tutkimusta 
näistä väitteistä ja tavasta, jolla Frontexin 
operaatioita seurataan, jotta varmistetaan 
kansainvälisen lainsäädännön sekä 
merellä vaarassa olevien suojelua 
koskevien periaatteiden ja arvojen 
noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 44
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld, Olivier 
Chastel

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa tarvetta lisätä Euroopan 
parlamentin valvontaa kolmansien 
maiden kanssa tehtyjen muuttoliikkeen 
hallintaa koskevien yhteistyösopimusten 
suunnittelun, täytäntöönpanon ja 
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arvioinnin yhteydessä yhtenä keinona 
parantaa ihmisoikeuksien suojelua tällä 
politiikan alalla; muistuttaa, että näiden 
sopimusten on perustuttava 
tasapainoisiin, kestäviin ja molempia 
osapuolia hyödyttäviin kumppanuuksiin, 
jotta niiden tavoitteet voidaan saavuttaa;

Or. en

Tarkistus 45
Sira Rego

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa EU:ta olemaan estämättä 
EU:n ulkoisella muuttoliikepolitiikalla 
Afrikan alueella liikkumisvapautta, joka 
heijastaa pitkää kausi- ja kiertomuuton 
perinnettä alueella; kiinnittää huomiota 
kielteisiin vaikutuksiin, joita 
muuttoliikkeen kriminalisoinnilla on ollut 
paikallisiin elinkeinoihin joissakin Länsi-
Afrikan maissa;

Or. en

Tarkistus 46
Maria Walsh

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että huomattavaa huolta 
aiheuttaa edelleen se, onko Libya 
turvallinen lähtöpaikka, ja erityisesti 
kaikkien maahanmuuttajien 
oikeudenmukaisesta kohtelusta, muun 
muassa säilöönottoon ja turvattomaan 
paluuseen liittyvien menettelyllisten 
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takeiden yhteydessä, sekä 
oikeudenmukaisen ja tehokkaan 
turvapaikkamenettelyn toteutumisesta;

Or. en

Tarkistus 47
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. on hyvin huolestunut esiin 
tulleista todisteista, joiden mukaan 
eurooppalaisia toimijoita on ollut 
osallisina käännyttämisessä EU:n 
ulkorajoilla; korostaa, että tarvitaan 
avointa ja riippumatonta 
rajavalvontamekanismia; kehottaa siksi 
perustamaan EU:n laajuisen 
mekanismin, jonka avulla voidaan 
riippumattomasti tutkia rajoilla väitetyistä 
tapahtuneita EU:n lainsäädännön 
rikkomuksia;

Or. en

Tarkistus 48
Sira Rego

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. nostaa esiin huolen siitä, että 
EU:n ulkoinen muuttoliikepolitiikka on 
luonut kannustimia maahanmuuton 
kriminalisoimiseksi ja poliittisen 
ilmapiirin, joka edistää laajamittaisia 
ihmisoikeusrikkomuksia, kuten Sudanissa 
ja Libyassa havaitut 



PE660.341v01-00 28/53 AM\1218358FI.docx

FI

ihmisoikeusrikkomukset;

Or. en

Tarkistus 49
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. muistuttaa, että muuttoliikkeen 
ulkoinen ulottuvuus olisi keskitettävä 
kolmansien maiden kanssa tehtävään 
yhteistyöhön kehityksen edistämiseksi ja 
muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 
puuttumiseksi; pitää kuitenkin 
valitettavana, että EU:n ulkoisessa 
muuttoliikepolitikassa keskitytään 
erityisesti kolmansista maista lähtöisin 
olevien maahanmuuttajien määrän 
vähentämiseen ja takaisinotto- ja 
palautusasteen nostamiseen;

Or. en

Tarkistus 50
Sira Rego

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. muistuttaa, että kehitysapu tai 
kahden- tai monenväliset kumppanuudet 
kehitysmaiden kanssa eivät saa olla 
riippuvaisia muuttoliikepolitiikkaa 
koskevasta yhteistyöstä;

Or. en
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Tarkistus 51
Sira Rego

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. on erittäin huolissaan Frontexin 
väitetystä osallistumisesta 
käännyttämiseen EU:n ulkorajoilla sekä 
Frontexin ilmavalvonnan siirtämisestä 
kolmansiin maihin kidutusta sekä 
epäinhimillistä ja halventavaa kohtelua 
pakenevien ihmisten pysäyttämiseksi; 
muistuttaa, että eurooppalaisesta raja- ja 
merivartiostosta annetun asetuksen (EU) 
2019/1896 46 artiklan mukaan 
pääjohtajan olisi keskeytettävä tai 
lopetettava mikä tahansa toimi kokonaan 
tai osittain, jos hän katsoo, että 
perusoikeuksia tai kansainvälistä suojelua 
koskevia velvoitteita on rikottu vakavasti 
tai että ne todennäköisesti jatkuvat;

Or. en

Tarkistus 52
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. pitää valitettavana, että komissio 
on edistänyt kolmansien maiden kanssa 
tehtävää yhteistyötä muuttoliike- ja 
turvapaikka-asioissa varmistamatta 
Euroopan parlamentin valvontaa; pitää 
valitettavana, että usein kolmansien 
maiden kanssa tehtävän yhteistyön 
tavoitteena on ulkoistaa rajavalvonta ja 
muuttoliikkeen hallinta;

Or. en
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Tarkistus 53
Sira Rego

Lausuntoluonnos
1 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 e. ottaa huomioon Libyassa 
pakolaisiin, turvapaikanhakijoihin ja 
muuttajiin, myös merellä pysäytettyihin, 
kohdistuvat vakavat 
ihmisoikeusloukkaukset, ja kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita 
tarkastelemaan pikaisesti kaikkia 
yhteistyötoimia ”Libyan 
rannikkovartioston” kanssa ja 
keskeyttämään ne, kunnes 
ihmisoikeuksien noudattamisesta on 
selkeät takeet;

Or. en

Tarkistus 54
Maria Grapini

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää valitettavana Afrikka-
hätärahaston avoimuuden puutetta ja sitä, 
että parlamentti ei osallistu sen valvontaan; 
kehottaa komissiota tarkistamaan kattavasti 
Afrikka-hätärahaston täytäntöönpanoa 
myös ottamalla ihmisoikeusalan 
kansalaisjärjestöt mukaan;

2. pitää valitettavana Afrikka-
hätärahaston avoimuuden puutetta ja sitä, 
että parlamentti ei osallistu sen 
valvontaan; katsoo, että kansallisten ja 
alueellisten viranomaisten osallistumisen 
takaamiseksi on tärkeä kiinnittää 
huomiota Afrikka-hätärahastosta 
rahoitettujen projektien avoimuuteen, 
raportointiin ja näkyvyyteen, jotta voidaan 
luoda edellytykset viranomaisten 
osallistumisasteen kasvulle ja helpottaa 
jäsenvaltioiden osallistumista 
projekteihin; kehottaa komissiota 
tarkistamaan kattavasti Afrikka-
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hätärahaston täytäntöönpanoa myös 
ottamalla ihmisoikeusalan 
kansalaisjärjestöt mukaan;

Or. ro

Tarkistus 55
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää valitettavana Afrikka-
hätärahaston avoimuuden puutetta ja sitä, 
että parlamentti ei osallistu sen valvontaan; 
kehottaa komissiota tarkistamaan kattavasti 
Afrikka-hätärahaston täytäntöönpanoa 
myös ottamalla ihmisoikeusalan 
kansalaisjärjestöt mukaan;

2. pitää valitettavana Afrikka-
hätärahaston avoimuuden puutetta ja sitä, 
että parlamentti ei osallistu sen valvontaan; 
kehottaa komissiota tarkistamaan kattavasti 
Afrikka-hätärahaston täytäntöönpanoa 
myös varmistamalla Euroopan 
parlamentin täysi oikeus valvoa 
hankkeiden valintaa ja luomalla 
vuoropuhelu kentällä toimivien ja 
ihmisoikeuksia suojelevien 
kansalaisjärjestöjen kanssa;

Or. en

Tarkistus 56
Dietmar Köster, Pietro Bartolo

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää valitettavana Afrikka-
hätärahaston avoimuuden puutetta ja sitä, 
että parlamentti ei osallistu sen valvontaan; 
kehottaa komissiota tarkistamaan kattavasti 
Afrikka-hätärahaston täytäntöönpanoa 
myös ottamalla ihmisoikeusalan 
kansalaisjärjestöt mukaan;

2. pitää valitettavana Afrikka-
hätärahaston avoimuuden puutetta ja sitä, 
että parlamentti ei osallistu sen valvontaan, 
sen sijaan että jäsenvaltiot valvoisivat 
täysimääräisesti strategista johtokuntaa; 
kehottaa komissiota tarkistamaan kattavasti 
Afrikka-hätärahaston täytäntöönpanoa 
myös ottamalla paikalliset ja 
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ihmisoikeusalan kansalaisjärjestöt mukaan, 
sekä sen johtokunnan kokoonpanoa;

Or. en

Tarkistus 57
Nadine Morano

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää valitettavana Afrikka-
hätärahaston avoimuuden puutetta ja sitä, 
että parlamentti ei osallistu sen valvontaan; 
kehottaa komissiota tarkistamaan kattavasti 
Afrikka-hätärahaston täytäntöönpanoa 
myös ottamalla ihmisoikeusalan 
kansalaisjärjestöt mukaan;

2. pitää valitettavana Afrikka-
hätärahaston avoimuuden puutetta ja sitä, 
että parlamentti ei osallistu sen valvontaan; 
kehottaa komissiota tarkistamaan kattavasti 
Afrikka-hätärahaston täytäntöönpanoa;

Or. fr

Tarkistus 58
Milan Uhrík

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää valitettavana Afrikka-
hätärahaston avoimuuden puutetta ja sitä, 
että parlamentti ei osallistu sen valvontaan; 
kehottaa komissiota tarkistamaan 
kattavasti Afrikka-hätärahaston 
täytäntöönpanoa myös ottamalla 
ihmisoikeusalan kansalaisjärjestöt 
mukaan;

2. pitää valitettavana Afrikka-
hätärahaston avoimuuden puutetta ja sitä, 
että parlamentti ei osallistu sen valvontaan; 
kehottaa komissiota toteuttamaan Afrikka-
hätärahaston täytäntöönpanoa koskevan 
kattavan arvioinnin yhteistyössä 
parlamentin kanssa;

Or. sk

Tarkistus 59
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Loucas Fourlas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää valitettavana Afrikka-
hätärahaston avoimuuden puutetta ja sitä, 
että parlamentti ei osallistu sen valvontaan; 
kehottaa komissiota tarkistamaan 
kattavasti Afrikka-hätärahaston 
täytäntöönpanoa myös ottamalla 
ihmisoikeusalan kansalaisjärjestöt 
mukaan;

2. panee merkille Afrikka-
hätärahaston avoimuuden puutteen ja sitä, 
että parlamentti ei osallistu sen valvontaan; 
kehottaa komissiota ryhtymään toimiin 
Afrikka-hätärahaston täytäntöönpanon 
avoimuuden parantamiseksi ja pitämään 
parlamentin ajan tasalla kaikissa 
vaiheissa;

Or. en

Tarkistus 60
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Sophia in 't 
Veld

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää valitettavana Afrikka-
hätärahaston avoimuuden puutetta ja sitä, 
että parlamentti ei osallistu sen 
valvontaan; kehottaa komissiota 
tarkistamaan kattavasti Afrikka-
hätärahaston täytäntöönpanoa myös 
ottamalla ihmisoikeusalan 
kansalaisjärjestöt mukaan;

2. pitää valitettavana Afrikka-
hätärahaston avoimuuden puutetta; 
kehottaa komissiota tarkistamaan kattavasti 
Afrikka-hätärahaston täytäntöönpanoa 
myös ottamalla Euroopan parlamentti ja 
ihmisoikeusalan kansalaisjärjestöt 
aktiivisesti mukaan;

Or. en

Tarkistus 61
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pitää valitettavana, että 
kolmansien maiden kanssa tehdyt 
epäviralliset sopimukset on tehty ilman 
virallisten takaisinottosopimusten 
edellyttämää parlamentaarista valvontaa 
sekä demokraattista ja oikeudellista 
valvontaa;

Or. en

Tarkistus 62
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. kehottaa komissiota 
varmistamaan, että Euroopan parlamentti 
osallistuu EU:n maahanmuuttopolitiikan 
ulkoista ulottuvuutta koskeviin päätöksiin 
SEUT-sopimuksen 218 artiklan 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 63
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. kehottaa komissiota ja EU:n 
jäsenvaltioita pidättymään yhteistyöstä 
muuttoliikeasioissa sellaisten maiden 
kanssa, jotka eivät kunnioita täysin sekä 
pakolaisten oikeusasemasta vuonna 1951 
tehdystä Yhdistyneiden Kansakuntien 
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yleissopimuksesta että Euroopan 
ihmisoikeussopimuksesta johtuvia 
perusoikeuksia, tai niiden maiden kanssa, 
jotka eivät ole ratifioineet näitä 
yleissopimuksia;

Or. en

Tarkistus 64
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. kehottaa komissiota 
varmistamaan, että muuttoliikeasioita 
koskeva yhteistyö kolmansien maiden 
kanssa perustuu paikan päällä ja näihin 
sopimuksiin sisältyvien muuttoreittien 
varrella tehtyyn arvioon 
ihmisoikeustilanteesta sekä näiden 
sopimusten mahdollisesta vaikutuksesta 
nykyiseen ihmisoikeustilanteeseen; 
kehottaa komissiota sisällyttämään 
arvioon tiedot, jotka on kerätty 
kansalaisjärjestöjen ja muiden kentällä 
työskentelevien toimijoiden kanssa 
käytävän pysyvän vuoropuhelun avulla;

Or. en

Tarkistus 65
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Lausuntoluonnos
2 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 e. pitää valitettavana, että EU:n ja 
kolmansien maiden välisessä yhteistyössä 
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keskitytään suhteettomasti tarpeeseen 
lisätä palautuksia ja takaisinottoja ilman, 
että arvioidaan perusteellisesti 
ihmisoikeusloukkausten vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 66
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Lausuntoluonnos
2 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 f. kehottaa komissiota suuntaamaan 
uudelleen EU:n maahanmuuttopolitiikan 
ulkoisen ulottuvuuden painopisteen ja 
kehittämään kolmansien maiden kanssa 
tekemäänsä yhteistyötä kokonaisvaltaisen 
lähestymistavan pohjalta ihmisoikeuksien 
ja erityisesti turvapaikkaoikeuden, 
huonon kohtelun estämisen, 
palauttamiskiellon periaatteen, vapauden 
ja kollektiivisen karkottamisen kiellon 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 67
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tuomitsee sen, että EU ja 
jäsenvaltiot käyttävät yhä useammin 
kolmansien maiden kanssa epävirallisia 
järjestelyjä, kuten julkilausumia, 
ilmoituksia, vakiomuotoisia 
toimintamenettelyjä ja 
yhteisymmärryspöytäkirjoja, joiden 

3. panee huolestuneena merkille, että 
EU ja jäsenvaltiot käyttävät yhä useammin 
kolmansien maiden kanssa epävirallisia 
järjestelyjä, kuten julkilausumia, 
ilmoituksia, vakiomuotoisia 
toimintamenettelyjä ja 
yhteisymmärryspöytäkirjoja, jotka 
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tarkoituksena on tehostaa palautuksia ja 
estää ihmisiä löytämästä turvaa 
Euroopasta; kehottaa keskeyttämään 
järjestelyt, jotka ovat ristiriidassa 
perusoikeuskirjan, EU:n perussopimusten 
ja kansainvälisen oikeuden kanssa; vaatii, 
että tällaiset järjestelyt ja niiden 
täytäntöönpano ovat täysin avoimia.

koskevat muuttoliikettä, liikkuvuutta, 
palautusta ja takaisinottoa; varoittaa, että 
niiden ei-sitova luonne ei mahdollista 
samantasoista parlamentaarista 
valvontaa, oikeudellista valvontaa ja 
vastuuvelvollisuutta kuin viralliset, 
eivätkä ne näin ollen voi varmistaa 
perusoikeuksien noudattamista ja 
täytäntöönpanokelpoisuutta; kehottaa 
virallistamaan ja vakiinnuttamaan 
nykyiset ja tulevat järjestelyt, jotta 
varmistetaan niiden yhteensopivuus 
perusoikeuskirjan, EU:n perussopimusten 
ja kansainvälisen oikeuden kanssa, mutta 
myös lisäämään parlamentaarista 
valvontaa, oikeudellista valvontaa ja 
vastuuvelvollisuusmekanismeja; vaatii, 
että tällaiset järjestelyt ja niiden 
täytäntöönpano ovat täysin avoimia.

Or. en

Tarkistus 68
Loucas Fourlas

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tuomitsee sen, että EU ja 
jäsenvaltiot käyttävät yhä useammin 
kolmansien maiden kanssa epävirallisia 
järjestelyjä, kuten julkilausumia, 
ilmoituksia, vakiomuotoisia 
toimintamenettelyjä ja 
yhteisymmärryspöytäkirjoja, joiden 
tarkoituksena on tehostaa palautuksia ja 
estää ihmisiä löytämästä turvaa 
Euroopasta; kehottaa keskeyttämään 
järjestelyt, jotka ovat ristiriidassa 
perusoikeuskirjan, EU:n perussopimusten 
ja kansainvälisen oikeuden kanssa; vaatii, 
että tällaiset järjestelyt ja niiden 
täytäntöönpano ovat täysin avoimia.

3. korostaa, että kolmansien maiden 
kanssa tehtävät järjestelyt olisi toteutettava 
perusoikeuskirjan, EU:n perussopimusten 
ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti; 
vaatii, että tällaiset järjestelyt ja niiden 
täytäntöönpano ovat täysin avoimia; 
korostaa tarvetta lisätä ja molempia 
osapuolia hyödyttävää yhteistyötä 
kolmansien maiden kanssa ”enemmällä 
enemmän” -periaatteen perusteella;

Or. en
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Tarkistus 69
Nadine Morano

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tuomitsee sen, että EU ja 
jäsenvaltiot käyttävät yhä useammin 
kolmansien maiden kanssa epävirallisia 
järjestelyjä, kuten julkilausumia, 
ilmoituksia, vakiomuotoisia 
toimintamenettelyjä ja 
yhteisymmärryspöytäkirjoja, joiden 
tarkoituksena on tehostaa palautuksia ja 
estää ihmisiä löytämästä turvaa 
Euroopasta; kehottaa keskeyttämään 
järjestelyt, jotka ovat ristiriidassa 
perusoikeuskirjan, EU:n perussopimusten 
ja kansainvälisen oikeuden kanssa; vaatii, 
että tällaiset järjestelyt ja niiden 
täytäntöönpano ovat täysin avoimia.

3. kannustaa EU:ta ryhtymään 
kaikkiin tarvittaviin toimiin torjuakseen 
muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikkansa 
vääristymistä ja käyttämään kaikkia 
käytettävissään olevia keinoja, jotta 
alkuperä- tai kauttakulkumaina olevat 
kolmannet maat saadaan vastuuseen ja 
jotta niissä saavutetaan todellisia tuloksia, 
muun muassa merellä pelastettujen 
maahanmuuttajien vastaan ottamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 70
Dietmar Köster, Pietro Bartolo

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tuomitsee sen, että EU ja 
jäsenvaltiot käyttävät yhä useammin 
kolmansien maiden kanssa epävirallisia 
järjestelyjä, kuten julkilausumia, 
ilmoituksia, vakiomuotoisia 
toimintamenettelyjä ja 
yhteisymmärryspöytäkirjoja, joiden 
tarkoituksena on tehostaa palautuksia ja 
estää ihmisiä löytämästä turvaa 
Euroopasta; kehottaa keskeyttämään 
järjestelyt, jotka ovat ristiriidassa 

3. tuomitsee sen, että EU ja 
jäsenvaltiot käyttävät yhä useammin 
kolmansien maiden kanssa epävirallisia 
järjestelyjä, kuten julkilausumia, 
ilmoituksia, vakiomuotoisia 
toimintamenettelyjä ja 
yhteisymmärryspöytäkirjoja, joiden 
tarkoituksena on tehostaa palautuksia ja 
estää ihmisiä löytämästä turvaa Euroopasta 
ja joilla kierretään nykyistä oikeudellista 
kehystä; kehottaa keskeyttämään 
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perusoikeuskirjan, EU:n perussopimusten 
ja kansainvälisen oikeuden kanssa; vaatii, 
että tällaiset järjestelyt ja niiden 
täytäntöönpano ovat täysin avoimia.

järjestelyt, jotka ovat ristiriidassa 
perusoikeuskirjan, EU:n säännöstön ja 
kansainvälisen oikeuden kanssa; vaatii, että 
tällaiset järjestelyt ja niiden täytäntöönpano 
ovat täysin avoimia.

Or. en

Tarkistus 71
Milan Uhrík

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tuomitsee sen, että EU ja 
jäsenvaltiot käyttävät yhä useammin 
kolmansien maiden kanssa epävirallisia 
järjestelyjä, kuten julkilausumia, 
ilmoituksia, vakiomuotoisia 
toimintamenettelyjä ja 
yhteisymmärryspöytäkirjoja, joiden 
tarkoituksena on tehostaa palautuksia ja 
estää ihmisiä löytämästä turvaa 
Euroopasta; kehottaa keskeyttämään 
järjestelyt, jotka ovat ristiriidassa 
perusoikeuskirjan, EU:n perussopimusten 
ja kansainvälisen oikeuden kanssa; vaatii, 
että tällaiset järjestelyt ja niiden 
täytäntöönpano ovat täysin avoimia.

3. panee merkille, että EU ja 
jäsenvaltiot käyttävät kolmansien maiden 
kanssa epävirallisia järjestelyjä, kuten 
julkilausumia, ilmoituksia, vakiomuotoisia 
toimintamenettelyjä ja 
yhteisymmärryspöytäkirjoja, joiden 
tarkoituksena on tehostaa palautuksia; 
painottaa, että kaikkien toimenpiteiden 
olisi oltava yhdenmukaisia 
perusoikeuskirjan, EU:n perussopimusten 
ja kansainvälisen oikeuden kanssa; vaatii, 
että tällaiset järjestelyt ja niiden 
täytäntöönpano ovat täysin avoimia.

Or. sk

Tarkistus 72
Dragoş Tudorache

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tuomitsee sen, että EU ja 
jäsenvaltiot käyttävät yhä useammin 
kolmansien maiden kanssa epävirallisia 

3. panee merkille, että EU ja 
jäsenvaltiot käyttävät yhä useammin 
kolmansien maiden kanssa epävirallisia 
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järjestelyjä, kuten julkilausumia, 
ilmoituksia, vakiomuotoisia 
toimintamenettelyjä ja 
yhteisymmärryspöytäkirjoja, joiden 
tarkoituksena on tehostaa palautuksia ja 
estää ihmisiä löytämästä turvaa 
Euroopasta; kehottaa keskeyttämään 
järjestelyt, jotka ovat ristiriidassa 
perusoikeuskirjan, EU:n perussopimusten 
ja kansainvälisen oikeuden kanssa; vaatii, 
että tällaiset järjestelyt ja niiden 
täytäntöönpano ovat täysin avoimia.

järjestelyjä, kuten julkilausumia, 
ilmoituksia, vakiomuotoisia 
toimintamenettelyjä ja 
yhteisymmärryspöytäkirjoja; kehottaa 
sisällyttämään näihin järjestelyihin 
täytäntöönpanokelpoisen ja pakollisen 
ihmisoikeuslausekkeen ja erityiset takeet, 
jotta ne olisivat yhteensopivia 
perusoikeuskirjan, EU:n perussopimusten 
ja kansainvälisen oikeuden kanssa; vaatii, 
että tällaiset järjestelyt ja niiden 
täytäntöönpano ovat täysin avoimia.

Or. en

Tarkistus 73
Damien Carême

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että tehostetut 
rajatarkastukset ja rajoitetut 
viisumipolitiikat, jotka johtuvat 
kauttakulkumaiden kanssa tehdyistä 
sopimuksista tai epävirallisista 
järjestelyistä, voivat vaikeuttaa 
maahanmuuttajien pääsyä maahan 
suojelun tarpeesta huolimatta; korostaa, 
että tämä tilanne vaarantaa oikeuden 
lähteä maasta ja myös ihmisoikeuksia 
koskevan kansainvälisen oikeuden 
mukaisen turvapaikkaoikeuden; panee 
merkille myös rajavalvonta- ja 
takaisinottosopimusten ketjuseuraukset, 
jotka vaikuttavat maahanmuuttajien 
mahdollisuuksiin liikkua alueellaan, sekä 
käännyttämisen ja palauttamisen vaaran 
turvattomiin maihin;

Or. en

Tarkistus 74
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Dietmar Köster, Pietro Bartolo

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota 
varmistamaan, että kolmansien maiden 
kanssa tehtävä muuttoliikepolitiikkaa 
koskeva yhteistyö, kuten EU:n uudessa 
turvapaikka- ja 
maahanmuuttosopimuksessa määrätään, 
perustuu pakolaisten, siirtolaisten ja 
yhteisöjen alkuperä-, kauttakulku- ja 
kohdemaiden tarpeisiin ja oikeutettuihin 
odotuksiin ja edistää kansainvälisen ja 
EU:n oikeuden noudattamista kaikilta 
osin; edistää muukalaisvihan, rasismin ja 
syrjinnän torjuntaa, parempia elinoloja ja 
pakolaisten, maahanmuuttajien ja 
kansalaisuudettomien henkilöiden 
oikeuksien takaamista kaikkialla 
maailmassa;

Or. en

Tarkistus 75
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. huomauttaa erityisesti EU:n ja 
Turkin julkilausumasta, jonka mukaan 
ihmisoikeusloukkauksia on tapahtunut 
EU:n perusoikeuskirjan vastaisesti; 
kehottaa komissiota tarkistamaan 
pikaisesti EU:n ja Turkin julkilausumaa 
varmistaakseen, että se noudattaa tiukasti 
ihmisoikeusnormeja ja unionin oikeutta;

Or. en
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Tarkistus 76
Dragoş Tudorache

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa lisäämään yhteistyötä ja 
koordinointia jäsenvaltioiden kanssa, 
jotta voidaan entistä tehokkaammin 
torjua ihmiskauppaverkostoja ja estää 
maahanmuuttajien salakuljetus sekä 
ylläpitää näiden rikosten uhrien 
perusoikeuksia ja suojelua;

Or. en

Tarkistus 77
Maria Walsh

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että kolmansien maiden 
kanssa tehtäviin takaisinottosopimuksiin 
on sisällyttävä vahvat ihmisoikeusehdot, 
erityisesti kolmansien maiden 
kansalaisten palauttamisen osalta maihin, 
joiden kautta he ovat kulkeneet;

Or. en

Tarkistus 78
Sira Rego

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa EU:ta ottamaan 
asianomaiset yhteisöt, 
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kansalaisyhteiskunnan edustajat ja 
maahanmuuttajajärjestöt mukaan 
kolmansissa maissa toteutettavien 
hankkeiden suunnitteluun, 
täytäntöönpanoon ja arviointiin;

Or. en

Tarkistus 79
Nadine Morano

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kannustaa EU:ta tekemään 
alkuperä- tai kauttakulkumaina olevien 
kolmansien maiden kanssa 
takaisinottosopimuksia ja laatimaan 
luettelon turvallisista maista ja alueista;

Or. fr

Tarkistus 80
Damien Carême

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että 
liikkuvuuskumppanuudet ja 
muuttoliikettä ja liikkuvuutta koskevat 
yhteiset toimintasuunnitelmat voivat olla 
tehokkaita välineitä, joilla tehostetaan 
kolmansien maiden kanssa tehtävää 
muuttoliikettä koskevaa yhteistyötä; panee 
huolestuneena merkille, että tähän 
mennessä hyväksytyissä yhdeksässä 
liikkuvuuskumppanuudessa ja kolmessa 
muuttoliikettä ja liikkuvuutta koskevassa 
yhteisessä toimintasuunnitelmassa 
keskitytään pääasiassa laittoman 
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maahanmuuton ehkäisemiseen ja 
rajaturvallisuuden parantamiseen sen 
sijaan, että edistettäisiin laillisen 
maahanmuuton kanavia, oikeuksien 
siirrettävyyttä tai taitojen ja pätevyyden 
tunnustamista; kehottaa säilyttämään 
mahdollisten ja nykyisten 
maahanmuuttajien liikkuvuusoikeudet, ja 
kehottaa näin ollen lisäämään 
kunnianhimoisuutta 
liikkuvuuskumppanuuksien ja 
muuttoliikettä ja liikkuvuutta koskevien 
yhteisten toimintasuunnitelmien puitteissa 
ja ottamaan käyttöön uusia laillisen 
maahanmuuton väyliä kumppanimaita 
varten ja muuttamaan ne siten 
arvokkaiksi välineiksi jo olemassa 
olevassa lailliseen maahanmuuttoon ja 
liikkuvuuteen liittyvässä kahden- ja 
monenvälisessä yhteistyössä; muistuttaa 
erityisesti, että viisumivapaus on 
keskeinen väline, jolla luodaan 
kolmansien maiden kanssa todellinen 
muuttoliikeyhteistyötä koskeva 
kumppanuus;

Or. en

Tarkistus 81
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld, Olivier 
Chastel

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. kehottaa EU:ta tehostamaan 
rikollisten salakuljetusverkostojen 
torjuntaa maahanmuuttoreiteillä; 
korostaa kansainvälisten järjestöjen, 
kuten UNHCR:n, Unicefin ja IOM:n, 
keskeistä roolia ihmisoikeuksien suojelun 
parantamisessa lähellä koteja, joista 
ihmiset pakenevat, ja kehottaa EU:ta 
lisäämään tukeaan näille järjestöille;



AM\1218358FI.docx 45/53 PE660.341v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 82
Nadine Morano

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. kehottaa EU:ta laatimaan 
luettelon sellaisista alkuperä- tai 
kauttakulkumaina olevista kolmansista 
maista, jotka eivät tee riittävästi 
muuttoliikkeeseen liittyvää yhteistyötä, ja 
pitämään luettelon ajan tasalla; kehottaa 
EU:ta käyttämään erilaisia esimerkiksi 
viisumeihin tai tukiin liittyviä keinoja, 
jotta kyseiset valtiot saadaan lisäämään 
yhteistyötään;

Or. fr

Tarkistus 83
Dietmar Köster, Pietro Bartolo

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. kehottaa komissiota 
varmistamaan, että maastamuuttaja-, 
pakolais- ja ihmisjohtoisia järjestöjä, 
erityisesti naisjohtoisia järjestöjä, sekä 
laajempaa kansalaisyhteiskuntaa 
kuullaan ja että ne sisällytetään 
muuttoliikepolitiikan suunnitteluun EU:n 
rahoittamien hankkeiden yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 84
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Sira Rego

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. kehottaa avaamaan 
maahanmuuttajille ja pakolaisille 
turvallisia ja laillisia kanavia Euroopan 
unioniin, ja myös lisäämään merkittävästi 
EU:n jäsenvaltioiden osallisuutta 
maailmanlaajuisiin 
uudelleensijoittamistarpeisiin;

Or. en

Tarkistus 85
Damien Carême

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. panee huolestuneena merkille 
kussakin tapauksessa saatavilla olevien 
toiminnallisten, raportointi-, seuranta- ja 
vastuuvelvollisuusmekanismien puutteen 
mahdollisten rikkomusten seuraamiseksi 
ja niihin vastaamiseksi sekä tehokkaiden 
oikeussuojakeinojen puutteen sellaisten 
henkilöiden kohdalla, joiden oikeuksia 
väitetään rikotun kolmansien maiden 
kanssa tehtävän EU:n yhteistyön 
seurauksena, erityisesti epävirallisten 
sopimusten ja rahoitusyhteistyön 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 86
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel

Lausuntoluonnos
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3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. kehottaa toteuttamaan 
johdonmukaista EU:n ulko- ja 
kehityspolitiikkaa suhteessa ulkoiseen 
muuttoliikepolitiikkaan; katsoo, että sekä 
kehitys- että ulkopolitiikan olisi 
edistettävä pakkosiirron ja ei-toivotun 
muuttoliikkeen perimmäisten syiden 
torjumista poistamalla köyhyys ja 
luomalla taloudellisia mahdollisuuksia 
lähtömaissa sekä tukemalla tässä 
tarkoituksessa demokraattisia toimijoita ja 
prosesseja;

Or. en

Tarkistus 87
Sira Rego

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. korostaa, että EU:n ulkoisen 
muuttoliikepolitiikan ei pitäisi tukea 
merellä tapahtuvia pysäytyksiä, joiden 
johdosta ihmisiä palautettaisiin 
vaaralliseen satamaan;

Or. en

Tarkistus 88
Damien Carême

Lausuntoluonnos
3 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 d. kehottaa komissiota perustamaan 
riippumattoman, avoimen ja tehokkaan 
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seurantamekanismin, johon sisältyy 
määräajoin annettavia kertomuksia 
sellaisten virallisten, epävirallisten ja 
rahoitukseen liittyvien sopimusten 
täytäntöönpanosta, jotka mahdollisesti 
vaikuttavat maahanmuuttajien ja 
pakolaisten oikeuksiin kolmansissa 
maissa, kuten muuttoliikekumppanuudet, 
takaisinottosopimukset, muuttoliikkeen 
hallintaa ja hallintoa koskeva 
kansainvälinen yhteistyö, muun muassa 
suora keskittyminen maahanmuuttoon ja 
pakkosiirtoon liittyviin haasteisiin; 
korostaa, että tällaisen 
seurantamekanismin on oltava avoin, 
kansalaisyhteiskunnan ja 
kenttätyöntekijöiden kannalta osallistava 
ja julkisesti saatavilla oleva; korostaa 
tarvetta varmistaa, että 
kansalaisyhteiskunnalla ja muilla 
asiaankuuluvilla sidosryhmillä on 
mahdollisuus osallistua 
seurantamekanismin työhön;

Or. en

Tarkistus 89
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel

Lausuntoluonnos
3 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 d. suhtautuu myönteisesti 
riippumattomaan 
rajavalvontamekanismiin, jota Euroopan 
komissio on ehdottanut uudessa 
maahanmuutto- ja 
turvapaikkasopimuksessa; olettaa tämän 
välineen auttavan puuttumaan EU:n 
ulkorajoilla toistuvasti tapahtuviin perus- 
ja ihmisoikeusrikkomuksiin ja 
lopettamaan ne; korostaa tarvetta 
varmistaa tämän mekanismin 
riippumattomuus ja tehokkuus;
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Or. en

Tarkistus 90
Sira Rego

Lausuntoluonnos
3 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 d. kehottaa EU:ta varmistamaan 
yhteistyössä kolmansien maiden kanssa, 
että humanitaarisilla järjestöillä on 
kaikilta osin mahdollisuus saada yhteys 
kaikkiin apua tarvitseviin 
maahanmuuttajiin, myös säilöönotto- ja 
rajanylityspaikoilla, jotta ne voivat tarjota 
humanitaarista ja lääketieteellistä apua, 
mukaan lukien jäljittämispalveluja;

Or. en

Tarkistus 91
Damien Carême

Lausuntoluonnos
3 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 e. toteaa, että tähän mennessä on 
tehty 18 virallista takaisinottosopimusta, 
joista useimpiin sisältyy kolmansien 
maiden kansalaisten takaisinotto 
kauttakulkumaahan; korostaa, että 
kauttakulkumaihin suuntautuviin 
palautuksiin liittyy riski siitä, että 
maahanmuuttajat joutuvat oikeudelliseen 
epävarmaan tilanteeseen, jossa heidän 
ihmisoikeutensa voivat olla vaarassa, 
koska useissa kauttakulkumaissa on 
huolestuttava ihmisoikeustilanne 
Euroopan unioniin suuntautuvilla 
maahanmuuttoväylillä ja koska 
kauttakulkumaat saattavat heikentää 
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suojeluvaatimuksia voidakseen 
minimoida kolmansien maiden 
kansalaisten palautuksia niiden alueelle; 
ottaa huomioon asianomaisten 
kolmansien maiden kansalaisiin 
kohdistuvat mahdolliset vakavat 
ihmisoikeusvaikutukset, ja näin ollen 
kannattaa komission vuonna 2011 
tekemää takaisinottosopimusten arviointia 
koskevaa suositusta, jonka mukaan EU:n 
olisi periaatteessa aina pyrittävä ensin 
palauttamaan henkilö lähtömaahansa ja 
että EU:n olisi keskitettävä 
takaisinottostrategiansa tärkeisiin 
lähtömaihin;

Or. en

Tarkistus 92
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld

Lausuntoluonnos
3 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 e. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
kehittämään ja lisäämään turvallisia ja 
laillisia väyliä EU:hun muuttajien ja 
pakolaisten suojelemiseksi vaarallisilta 
reiteiltä;

Or. en

Tarkistus 93
Damien Carême

Lausuntoluonnos
3 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 f. panee huolestuneena merkille 
sellaisten erityisten toimenpiteiden 
puutteen, joiden tarkoituksena on 



AM\1218358FI.docx 51/53 PE660.341v01-00

FI

toteuttaa ihmisoikeudet osana 
takaisinottosopimuksia, muun muassa 
palauttamiskiellon periaate ja 
toimenpiteet, joilla pyritään välttämään 
välilliset tai ketjupalautukset kolmannesta 
maasta toiseen takaisinoton jälkeen, ja 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
takaisinottosopimukset sisältävät erityisiä 
säännöksiä, joilla toteutetaan 
ihmisoikeuksia osana 
palauttamismenettelyjä, sekä 
keskeytyslausekkeen, joka mahdollistaa 
sopimuksen yksipuolisen keskeyttämisen, 
jos se muuten johtaisi jatkuvaan 
ihmisoikeuksien rikkomiseen;

Or. en

Tarkistus 94
Damien Carême

Lausuntoluonnos
3 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 g. korostaa Euroopan raja- ja 
merivartioviraston yhä vahvempaa roolia 
käytännön ja operatiivisessa yhteistyössä 
kolmansien maiden kanssa muun muassa 
palauttamista ja takaisinottoa koskevan 
yhteistyön kautta, kolmansien maiden 
viranomaisille tarjottavassa koulutuksessa 
ja operatiivisessa ja teknisessä avussa 
rajaturvallisuuden ylläpitämistä ja 
rajavalvontaa varten sekä operaatioiden 
tai yhteisoperaatioiden suorittamisessa 
EU:n ulkorajoilla tai kolmansien maiden 
alueilla ja yhteyshenkilöiden ja 
operatiivisen henkilöstön lähettämisessä 
kolmansiin maihin;

Or. en

Tarkistus 95
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Damien Carême

Lausuntoluonnos
3 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 h. muistuttaa, että Euroopan 
parlamentin hyväksymiä asemaa koskevia 
tilapäisiä sopimuksia tarvitaan Euroopan 
raja- ja merivartioviraston 
rajaturvallisuustiimien lähettämiseksi 
kolmanteen maahan, jossa ryhmien 
jäsenet käyttävät täytäntöönpanovaltaa; 
pitää valitettavana, että tähän mennessä 
tehdyt kaksi asemaa koskevaa sopimusta 
eivät sisällä erityisiä toimenpiteitä 
ihmisoikeuksien täytäntöönpanemiseksi 
osana rajavalvontaa, eivätkä ne sääntele 
selkeää vastuuvelvollisuutta mahdollisten 
ihmisoikeusloukkauksien tapauksessa, ja 
kehottaa sisällyttämään niihin 
mahdollisia asemaa koskevia tulevia 
sopimuksia;

Or. en

Tarkistus 96
Damien Carême

Lausuntoluonnos
3 i kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 i. korostaa, että asetuksessa (EU) 
2019/1896 edellytetään Euroopan raja- ja 
merivartioviraston varmistavan, että se 
raportoi Euroopan parlamentille oikea-
aikaisesti, johdonmukaisesti, avoimesti, 
täydellisesti ja täsmällisesti 
toiminnastaan, joka liittyy kolmansien 
maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön, ja 
erityisesti toiminnastaan, joka liittyy 
tekniseen ja operatiiviseen apuun 
rajaturvallisuuden ja palauttamisen 
yhteydessä kolmansissa maissa sekä 
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yhteyshenkilöiden lähettämiseen ja 
perusoikeuksien noudattamista koskevien 
yksityiskohtaisten tietojen antamiseen; 
kehottaa Euroopan raja- ja 
merivartiovirastoa tiedottamaan 
säännöllisesti ihmisoikeuksien 
alivaliokunnalle, ulkoasiainvaliokunnalle 
ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnalle kaikista 
toimista, joihin liittyy yhteistyötä 
kolmansien maiden viranomaisten 
kanssa, ja erityisesti ihmisoikeuksien 
toteutumisesta osana tällaista toimintaa;

Or. en

Tarkistus 97
Damien Carême

Lausuntoluonnos
3 j kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 j. kehottaa laajentamaan 
perusoikeusviraston toimeksiantoa, jotta 
se voi toimia neuvoa-antavassa asemassa 
EU:n turvapaikka- ja 
maahanmuuttopolitiikan ulkoisessa 
ulottuvuudessa ja osallistua 
seurantatoimiin;

Or. en


