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Muudatusettepanek  1 

Ska Keller 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Vahemerel hiljuti asetleidnud traagilised sündmused ning ELi rände- ja varjupaigapoliitika 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus G 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

G. arvestades, et inimeste ebaseaduslikult 

üle piiri toimetajad ja inimkaubitsejad 

kasutavad ebaseaduslikku rännet ära ja 

seavad oma rahalise kasu eesmärgil ohtu 

migrantide elu, vastutavad tuhandete 

surmajuhtumite eest ning kujutavad endast 

ELile ja liikmesriikidele tõsist probleemi; 

arvestades, et inimkaubitsejad teenivad 

oma kriminaalse tegevusega hinnanguliselt 

20 miljardit eurot kasumit aastas; 

arvestades, et Europoli andmetel on 

organiseeritud kuritegelikud rühmitused, 

kes korraldavad ebaseaduslike migrantide 

transporti üle Vahemere, otseselt seotud 

inimkaubanduse, uimastite, tulirelvade ja 

terrorismiga; arvestades, et 17. märtsil 

2015. aastal käivitas Europol 

ühisoperatsiooni Mare organiseeritud 

kuritegelike rühmituste vastu võitlemiseks; 

G. arvestades, et inimeste ebaseaduslikult 

üle piiri toimetajad ja inimkaubitsejad 

kasutavad ebaseaduslikku rännet ära ja 

seavad oma rahalise kasu eesmärgil ohtu 

migrantide elu, vastutavad tuhandete 

surmajuhtumite eest ning kujutavad endast 

ELile ja liikmesriikidele tõsist probleemi; 

arvestades, et EL ja liikmesriigid 

soodustavad tegelikult kuritegelikku ja 

ohtlikku inimkaubandust sellega, et 

ehitavad kaitsetarasid ja sulevad üha 

tihedamalt oma välispiire kaitseks 

ebaseadusliku rände vastu, pakkumata 

võimalusi seaduslikuks sisenemiseks; 

arvestades, et inimkaubitsejad teenivad 

oma kriminaalse tegevusega hinnanguliselt 

20 miljardit eurot kasumit aastas; 

arvestades, et Europoli andmetel on 

organiseeritud kuritegelikud rühmitused, 

kes korraldavad ebaseaduslike migrantide 

transporti üle Vahemere, otseselt seotud 

inimkaubanduse, uimastite, tulirelvade ja 

terrorismiga; arvestades, et 17. märtsil 

2015. aastal käivitas Europol 

ühisoperatsiooni Mare organiseeritud 

kuritegelike rühmituste vastu võitlemiseks; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  2 

Ska Keller 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Vahemerel hiljuti asetleidnud traagilised sündmused ning ELi rände- ja varjupaigapoliitika 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 4 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  4 a. nõuab töökindla ja alalise 

humanitaarse Euroopa 

päästeoperatsiooni loomist, mis tegutseks 

sarnaselt Mare Nostrumile avamerel ja 

milles kõik liikmesriigid osaleksid 

finantsvahendite, varustuse ja 

ressurssidega; nõuab ELilt sellise 

operatsiooni kaasrahastamist; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  3 

Ska Keller 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Vahemerel hiljuti asetleidnud traagilised sündmused ning ELi rände- ja varjupaigapoliitika 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 6 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  6 a. nõuab Süüria põgenikele kehtivate 

viisanõuete viivitamatut tühistamist; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  4 

Ska Keller 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Vahemerel hiljuti asetleidnud traagilised sündmused ning ELi rände- ja varjupaigapoliitika 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 6 b (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  6 b. palub kõigil liikmesriikidel kasutada 

täies ulatuses ära olemasolevaid 

võimalusi turvalise ja seadusliku 

sisenemise kindlustamiseks Euroopa 

Liitu, nagu tõhustatud perekonna 

taasühinemine, erasponsorluse 

programmid ning õppe- ja töörände 

kavad, nii et inimesed, kes vajavad 

rahvusvahelist kaitset, võiksid jõuda 

Euroopasse, ilma et peaksid selleks 

kasutama kuritegelikke inimkaubitsejaid 

või ohtlikke ja ebaseaduslikke mere- ja 

piiriületamisi; palub komisjonil töötada 

välja täiendavaid vahendeid turvaliseks ja 

seaduslikuks sisenemiseks;  

Or. en 

 

 


