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Muudatusettepanek  6 

Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Rita Borsellino 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Rändevood Vahemerel, pidades eelkõige silmas traagilisi sündmusi Lampedusa lähedal 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 11 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

11. nõuab, et liit ja liikmesriigid looksid 

inimeste jaoks, kes võivad vajada 

rahvusvahelist kaitset, juurdepääsu 

õiglastele ja tõhusatele 

varjupaigamenetlustele, lähtudes 

arusaamast, et ainuvastutus ei tarvitse 

tingimata lasuda riigil, mille territooriumil 

merel päästetud inimesed maabuvad; 

11. nõuab, et liit ja liikmesriigid looksid 

inimeste jaoks, kes võivad vajada 

rahvusvahelist kaitset, profileerimise ja 

edasisuunamise mehhanismid, kaasa 

arvatud juurdepääs õiglastele ja tõhusatele 

varjupaigamenetlustele, lähtudes 

arusaamast, et ainuvastutus ei tarvitse 

tingimata lasuda riigil, mille territooriumil 

merel päästetud inimesed maabuvad; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  7 

Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Rita Borsellino 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Rändevood Vahemerel, pidades eelkõige silmas traagilisi sündmusi Lampedusa lähedal 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 22 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

22. ergutab ELi eeskätt Vahemere 

piirkonna tarvis välja töötama terviklikuma 

strateegia, kus töörännet käsitletaks 

naaberriikide sotsiaalse, majandusliku ja 

poliitilise arengu kontekstis; nõuab, et EL 

ja liikmesriigid kaaluksid, milliseid 

vahendeid on võimalik ELi viisapoliitika ja 

ELi töörände õiguse raames kasutada; 

22. ergutab ELi eeskätt Vahemere 

piirkonna tarvis välja töötama terviklikuma 

strateegia, kus töörännet käsitletaks 

naaberriikide sotsiaalse, majandusliku ja 

poliitilise arengu kontekstis; nõuab, et EL 

ja liikmesriigid kaaluksid, milliseid 

vahendeid on võimalik ELi viisapoliitika ja 

ELi töörände õiguse raames kasutada, et 

seeläbi aidata vähendada ebaseaduslike 

sisserändajate voolu Euroopa Liitu; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  8 

Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Rita Borsellino 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Rändevood Vahemerel, pidades eelkõige silmas traagilisi sündmusi Lampedusa lähedal 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 12 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  12 a. palub liikmesriikidel vajaduse korral 

kaaluda määruse 604/2013
1 
artikli 3 lõike 

2 kohaldamist, et võtta vastutus nende 

inimeste varjupaigataotluste eest, keda 

ähvardab oht, et nad ei saa liikmesriigis, 

mis ei suuda oma kohustusi täita, oma 

õigusi kasutada; kinnitab, et samuti 

peaksid liikmesriigid kaaluma nimetatud 

määruse artikli 15 kohaldamist, et 

laiendatud perekonna liikmed taas kokku 

viia; 

 

_________________ 

1ELT L 180, 29.6.2013, lk 31. 

Or. en 

 

 


