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Tarkistus  1 

Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viimeisimmät tragediat Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikka 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. toteaa, että salakuljettajat ja 

ihmiskauppiaat käyttävät hyväkseen 

laitonta muuttoliikettä ja vaarantavat 

maahanpyrkijöiden hengen 

voitontavoittelun nimissä, ovat vastuussa 

tuhansista kuolemista ja muodostavat 

vakavan haasteen unionille ja 

jäsenvaltioille; ottaa huomioon, että 

ihmiskauppiaiden rikollinen toiminta 

tuottaa 20 miljardia euroa voittoa 

vuodessa; toteaa, että Europolin mukaan 

järjestäytyneillä rikollisryhmillä, jotka 

avustavat aktiivisesti laittomien 

maahanpyrkijöiden kuljettamisessa 

Välimeren yli, on yhteyksiä 

ihmiskauppaan, huumeisiin, tuliaseisiin ja 

terrorismiin; ottaa huomioon, että 

17. maaliskuuta 2015 aloitti toimintansa 

Europolin yhteinen operatiivinen Mare-

ryhmä, jonka tehtävänä on puuttua näiden 

rikollisryhmien toimintaan; 

G. toteaa, että salakuljettajat ja 

ihmiskauppiaat käyttävät hyväkseen 

laitonta muuttoliikettä ja vaarantavat 

maahanpyrkijöiden hengen 

voitontavoittelun nimissä, ovat vastuussa 

tuhansista kuolemista ja muodostavat 

vakavan haasteen unionille ja 

jäsenvaltioille; katsoo, että EU ja sen 

jäsenvaltiot käytännössä tukevat rikollista 

ja vaarallista ihmissalakuljetusta 

rakentamalla aitoja ja sulkemalla 

ulkorajansa yhä tiiviimmin laittomalta 

maahanmuutolta tarjoamatta 

mahdollisuuksia lailliseen 

maahanpääsyyn; ottaa huomioon, että 

ihmiskauppiaiden rikollinen toiminta 

tuottaa 20 miljardia euroa voittoa 

vuodessa; toteaa, että Europolin mukaan 

järjestäytyneillä rikollisryhmillä, jotka 

avustavat aktiivisesti laittomien 

maahanpyrkijöiden kuljettamisessa 

Välimeren yli, on yhteyksiä 

ihmiskauppaan, huumeisiin, tuliaseisiin ja 

terrorismiin; ottaa huomioon, että 

17. maaliskuuta 2015 aloitti toimintansa 

Europolin yhteinen operatiivinen Mare-

ryhmä, jonka tehtävänä on puuttua näiden 

rikollisryhmien toimintaan; 
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Tarkistus  2 

Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viimeisimmät tragediat Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikka 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

4 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  4 a. kehottaa käynnistämään vakaan ja 

pysyvän EU:n humanitaarisen 

pelastusoperaation, joka toimisi Mare 

Nostrumin tapaan avomerellä ja johon 

kaikki jäsenvaltiot osallistuisivat 

taloudellisesti sekä antamalla sen 

käyttöön varusteita ja voimavaroja; 

kehottaa EU:ta osallistumaan tällaisen 

operaation rahoitukseen; 

Or. en 
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Tarkistus  3 

Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viimeisimmät tragediat Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikka 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  6 a. kehottaa poistamaan välittömästi 

syyrialaispakolaisia koskevat 

viisumivaatimukset; 

Or. en 
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Tarkistus  4 

Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viimeisimmät tragediat Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikka 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

6 b kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  6 b. kehottaa jäsenvaltioita lisäksi 

hyödyntämään täysimääräisesti olemassa 

olevia mahdollisuuksia varmistaa 

maahanpyrkijöiden turvallinen ja 

laillinen pääsy EU:hun, kuten 

laajennettua perheen yhdistämistä, 

yksityisiä ylläpitositoumuksia koskevia 

ohjelmia sekä opiskeluun liittyvää ja 

työperäistä muuttoliikettä koskevia 

järjestelmiä, jotta kansainvälistä suojelua 

tarvitsevat henkilöt voivat päästä 

turvallisesti Eurooppaan tarvitsematta 

turvautua rikollisiin salakuljettajiin ja 

vaarallisiin laittomiin rajan- ja 

merenylityksiin; kehottaa komissiota 

kehittämään edelleen välineitä 

maahanpyrkijöiden turvalliseen ja 

lailliseen pääsyyn EU:hun;  

Or. en 

 

 


