
 

AM\1007516ET.doc PE519.352v01-00 } 

 PE519.353v01-00 } 

 PE519.354v01-00 } 

 PE519.355v01-00 } 

 PE519.357v01-00 } 

 PE519.358v01-00 } RC1 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

21.10.2013  B7-0474/2013 }  

 B7-0475/2013 }  

 B7-0476/2013 }  

 B7-0477/2013 }  

 B7-0479/2013 }  

 B7-0480/2013 } RC1/Am. 9 

Muudatusettepanek  9 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

fraktsiooni PPE 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 

Põhjendus I a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  I a. arvestades, et oma hiljutisel visiidil 

Lampedusale andis komisjoni president 

Barroso lubaduse eraldada kohaliku 

elanikkonna toetamiseks ELi vahenditest 

30 miljonit eurot; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  10 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

fraktsiooni PPE 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 6 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

6. nõuab Euroopa Varjupaigaküsimuste 

Tugiameti (EASO) ja Euroopa Liidu 

liikmesriikide välispiiril tehtava 

operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 

agentuuri (Frontex) eelarve suurendamist, 

et aidata liikmesriike olukorras, kus 

välispiiril on vaja tõhustatud tehnilist ja 

operatiivabi, võttes arvesse, et mõnel juhul 

võib olla tegemist humanitaarhädaolukorra 

ja merepäästega; tuletab meelde, et nende 

vahendite asjakohane rahastamine on 

kooskõlastatud lähenemise 

väljatöötamiseks hädavajalik; kutsub 

ühtlasi liikmesriike üles suurendama 

praktilist koostööd EASO ja Frontexiga, 

sealhulgas osutama mitterahalist abi 

(lähetatud politseinikud, materiaalne toetus 

jms); palub nõukogul ja komisjonil kaaluda 

võimalust luua ELi rannavalveteenistus ja 

võimalust luua veel üks Frontexi 

operatiivkeskus rändesurvega 

piirkondades;  

6. nõuab Euroopa Varjupaigaküsimuste 

Tugiameti (EASO) ja Euroopa Liidu 

liikmesriikide välispiiril tehtava 

operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 

agentuuri (Frontex) eelarve suurendamist, 

et aidata liikmesriike olukorras, kus 

välispiiril on vaja tõhustatud tehnilist ja 

operatiivabi, võttes arvesse, et mõnel juhul 

võib olla tegemist humanitaarhädaolukorra 

ja merepäästega; tuletab meelde, et nende 

vahendite asjakohane rahastamine on 

kooskõlastatud lähenemise 

väljatöötamiseks hädavajalik; kutsub 

ühtlasi liikmesriike üles suurendama 

praktilist koostööd EASO ja Frontexiga, 

sealhulgas osutama mitterahalist abi 

(lähetatud politseinikud, materiaalne toetus 

jms); palub nõukogul ja komisjonil kaaluda 

võimalust luua ELi rannavalveteenistus ja 

võimalust luua veel üks Frontexi 

operatiivkeskus rändesurvega 

piirkondades, eelkõige Vahemere 

piirkonnas, mille kulud kataks välja 

valitud liikmesriik; 
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Muudatusettepanek  11 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

fraktsiooni PPE 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 10 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

10. nõuab, et liit ja liikmesriigid kaaluksid 

võimalust luua mehhanismid, millega 

määrata kindlaks turvalised paigad, kuhu 

päästetud pagulaste ja rändajatega 

maabuda; 

10. nõuab, et liit ja liikmesriigid kaaluksid 

võimalust luua mehhanismid, millega 

määrata kindlaks turvalised paigad, kuhu 

päästetud pagulaste ja rändajatega 

maabuda; on seisukohal, et inimelude 

päästmine Vahemerel saab alguse 

rändajate lähtekohas; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  12 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

fraktsiooni PPE 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 21 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  21 a. rõhutab tõsiasja, et EL peab küll 

tagama kõigi rändajate inimõiguste 

järgimise, kuid põhitähelepanu tuleks 

pöörata tõelistele pagulastele Genfi 

konventsiooni tähenduses, et anda 

võimalikult head abi ja kaitset neile, kellel 

on õigus seda saada; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  13 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

fraktsiooni PPE 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 25 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

25. nõuab paremat ja tõhusamat koostööd 

ELi ja kolmandate riikide vahel, et ei 

korduks Lampedusa lähedal juhtunud 

traagilised sündmused; on seisukohal, et 

rände haldamist käsitlevad lepingud ELi ja 

rände transiidiriike vahel peaksid saama 

lähitulevikus liidu jaoks prioriteediks, ning 

rõhutab, et kolmandad riigid peavad 

järgima rahvusvahelist õigust seoses 

merehädaliste päästmisega ning tagama 

pagulaste kaitsmise ja põhiõiguste 

austamise; 

25. nõuab paremat ja tõhusamat koostööd 

ELi ja kolmandate riikide vahel, et ei 

korduks Lampedusa lähedal juhtunud 

traagilised sündmused; on seisukohal, et 

rände haldamist käsitlevad lepingud ELi ja 

rände transiidiriike vahel peaksid saama 

lähitulevikus liidu jaoks prioriteediks ning 

need lepingud peaksid hõlmama 

politseiasutuste rahastamist, koolitust 

õiguskaitse suutlikkuse suurendamiseks 

ja abi neile riikidele (ka rändajate 

päritoluriikidele), et mitmekesistada ja 

parandada nende majandust, ning 

rõhutab, et kolmandad riigid peavad 

järgima rahvusvahelist õigust seoses 

merehädaliste päästmisega ning tagama 

pagulaste kaitsmise ja põhiõiguste 

austamise; 

Or. en 

 


