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Tarkistus  9 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Siirtolaisvirrat Välimeren alueella ja erityisesti traagiset tapahtumat Lampedusan edustalla 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  I a. panee merkille, että vieraillessaan 

äskettäin Lampedusassa puheenjohtaja 

Barroso lupasi 30 miljoonaa euroa EU:n 

varoja paikallisen väestön tukemiseen; 

Or. en 
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Tarkistus  10 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Siirtolaisvirrat Välimeren alueella ja erityisesti traagiset tapahtumat Lampedusan edustalla 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. kehottaa lisäämään Euroopan 

turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) 

ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden 

operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 

huolehtivan viraston (Frontex) 

määrärahoja, jotta jäsenvaltioita voidaan 

auttaa olosuhteissa, joissa EU:n 

ulkorajoilla tarvitaan teknistä ja 

operatiivista lisäapua myös tilanteissa, 

joihin liittyy humanitaarisia hätätilanteita 

ja meripelastusta; muistuttaa, että näiden 

virastojen riittävä rahoitus on olennaisen 

tärkeää, jotta voidaan laatia koordinoitu 

lähestymistapa; kehottaa jäsenvaltioita 

myös lisäämään käytännön yhteistyötään 

EASOn ja Frontexin kanssa myös 

luontoissuorituksina (lähetetyt virkamiehet, 

aineellinen tuki jne.) annetun avun kautta; 

pyytää neuvostoa ja komissiota 

harkitsemaan mahdollisuutta luoda EU:n 

rannikkovartiolaitos ja perustaa Frontexin 

operatiivinen toimisto myös alueille, joilla 

on maahanmuuttopainetta; 

6. kehottaa lisäämään Euroopan 

turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) 

ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden 

operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 

huolehtivan viraston (Frontex) 

määrärahoja, jotta jäsenvaltioita voidaan 

auttaa olosuhteissa, joissa EU:n 

ulkorajoilla tarvitaan teknistä ja 

operatiivista lisäapua myös tilanteissa, 

joihin liittyy humanitaarisia hätätilanteita 

ja meripelastusta; muistuttaa, että näiden 

virastojen riittävä rahoitus on olennaisen 

tärkeää, jotta voidaan laatia koordinoitu 

lähestymistapa; kehottaa jäsenvaltioita 

myös lisäämään käytännön yhteistyötään 

EASOn ja Frontexin kanssa myös 

luontoissuorituksina (lähetetyt virkamiehet, 

aineellinen tuki jne.) annetun avun kautta; 

pyytää neuvostoa ja komissiota 

harkitsemaan mahdollisuutta luoda EU:n 

rannikkovartiolaitos ja perustaa Frontexin 

operatiivinen toimisto myös alueille, joilla 

on maahanmuuttopainetta, ja erityisesti 

Välimeren alueelle niin, että siihen 
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liittyvistä kustannuksista vastaa valittu 

jäsenvaltio; 

Or. en 
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Tarkistus  11 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Siirtolaisvirrat Välimeren alueella ja erityisesti traagiset tapahtumat Lampedusan edustalla 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 

harkitsemaan mahdollisuutta luoda 

mekanismeja turvallisten paikkojen 

määrittämiseksi pelastettujen pakolaisten ja 

maahanpyrkijöiden maihin laskemista 

varten; 

10. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 

harkitsemaan mahdollisuutta luoda 

mekanismeja turvallisten paikkojen 

määrittämiseksi pelastettujen pakolaisten ja 

maahanpyrkijöiden maihin laskemista 

varten; katsoo, että ihmishenkien 

pelastaminen Välimerellä alkaa 

lähtöpisteestä; 

Or. en 
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Tarkistus  12 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Siirtolaisvirrat Välimeren alueella ja erityisesti traagiset tapahtumat Lampedusan edustalla 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

21 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  21 a. korostaa, että samalla, kun taataan 

kaikkien maahanpyrkijöiden 

ihmisoikeudet, EU:n pitäisi keskittyä 

todellisiin pakolaisiin Geneven 

sopimuksen mukaisesti parhaan avun ja 

suojelun antamiseksi niihin todella 

oikeutetuille; 

Or. en 
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Tarkistus  13 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Siirtolaisvirrat Välimeren alueella ja erityisesti traagiset tapahtumat Lampedusan edustalla 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. kehottaa parantamaan ja tehostamaan 

EU:n ja kolmansien maiden välistä 

yhteistyötä, jotta Lampedusan tragedioiden 

kaltaiset tapahtumat eivät toistu; pitää 

muuttoliikkeiden hallintaa koskevia 

sopimuksia EU:n ja EU:hun saapuvien 

siirtolaisten kauttakulkumaiden välillä 

ensisijaisen tärkeinä EU:lle lähiaikoina ja 

korostaa, että kolmansien maiden on 

noudatettava ihmishenkien pelastamista 

merellä koskevaa kansainvälistä oikeutta ja 

huolehdittava pakolaisten suojelusta ja 

perusoikeuksien kunnioittamisesta; 

25. kehottaa parantamaan ja tehostamaan 

EU:n ja kolmansien maiden välistä 

yhteistyötä, jotta Lampedusan tragedioiden 

kaltaiset tapahtumat eivät toistu; pitää 

muuttoliikkeiden hallintaa koskevia 

sopimuksia EU:n ja EU:hun saapuvien 

siirtolaisten kauttakulkumaiden välillä 

ensisijaisen tärkeinä EU:lle lähiaikoina, 

mikä koskee myös poliisitoiminnan ja 

lainvalvontavalmiuksiin liittyvän 

koulutuksen rahoitusta sekä avun 

antamista näille maille ja 

maahanpyrkijöiden lähtömaille niiden 

talouksien monipuolistamiseksi ja 

kehittämiseksi, ja korostaa, että 

kolmansien maiden on noudatettava 

ihmishenkien pelastamista merellä 

koskevaa kansainvälistä oikeutta ja 

huolehdittava pakolaisten suojelusta ja 

perusoikeuksien kunnioittamisesta; 

Or. en 
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