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Tarkistus  5 

Barbara Spinelli 

GUE/NGL-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 turvallisten ja 

laillisten kanavien puuttuessa hyväkseen 

Eurooppaan pyrkivien ihmisten epätoivoa 

ja vaarantavat heidän henkensä 

voitontavoittelun nimissä; toteaa, että 

tämä on johtanut tuhansien ihmisten 

kuolemaan ja muodostaa 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; 
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Tarkistus  6 

Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viimeisimmät tragediat Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikka 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. kehottaa unionia ja jäsenvaltioita 

antamaan käyttöön tarvittavat resurssit, 

jotta voidaan varmistaa, että etsintä- ja 

pelastusvelvoitteet todellakin täytetään ja 

että tätä varten annetaan riittävästi 

rahoitusta; kehottaa jäsenvaltioita 

osoittamaan edelleen solidaarisuutta ja 

sitoutuneisuutta antamalla lisää varoja 

Frontexin ja Euroopan turvapaikka-

asioiden tukiviraston (EASO) 

talousarvioihin ja operaatioihin ja sitoutuu 

antamaan näille virastoille niiden 

velvoitteiden täyttämiseen tarvittavat 

resurssit (henkilöstön ja laitteiston) unionin 

talousarvion ja sen tähän tarkoitettujen 

varojen kautta; 

2. kehottaa unionia ja jäsenvaltioita 

antamaan käyttöön tarvittavat resurssit, 

jotta voidaan varmistaa, että etsintä- ja 

pelastusvelvoitteet todellakin täytetään ja 

että tätä varten annetaan riittävästi 

rahoitusta; kehottaa käynnistämään 

määrätietoisen monikansallisen 

eurooppalaisen etsintä- ja 

pelastusoperaation, jonka johdossa 

toimisivat pelkästään ihmishenkien 

pelastamiseen keskittyviin toimiin valmiit 

maat; kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan 

edelleen solidaarisuutta ja sitoutuneisuutta 

antamalla lisää varoja Euroopan 

turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) 

talousarvioon ja operaatioihin ja sitoutuu 

antamaan virastolle sen velvoitteiden 

täyttämiseen tarvittavat resurssit 

(henkilöstön ja laitteiston) unionin 

talousarvion ja sen tähän tarkoitettujen 

varojen kautta; 
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Tarkistus  7 

Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viimeisimmät tragediat Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikka 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. suhtautuu myönteisesti Eurooppa-

neuvoston sitoumukseen unionin Triton-

operaation tehostamisesta lisäämällä 

rahoitusta ja voimavaroja; kehottaa unionia 

määrittämään Triton-operaatiolle selkeän 

toimeksiannon, jotta voidaan laajentaa 

sen toiminta-aluetta ja lisätä sen etsintä- 

ja pelastusoperaatioihin liittyviä 

toimivaltuuksia unionin tasolla; 

4. tuomitsee Eurooppa-neuvoston 

sitoumuksen unionin Triton-operaation 

tehostamisesta lisäämällä ensisijaisesti 

rajavalvonnan rahoitusta ja voimavaroja 

etsintä- ja pelastustoiminnan sijaan; 

kehottaa unionia käynnistämään unionin 

tason ennakoivia etsintä- ja 

pelastusoperaatioita avomerellä Tritonin 

30 meripeninkulmaan ulottuvan toiminta-

alueen ulkopuolella; 

Or. en 
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Tarkistus  8 

Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viimeisimmät tragediat Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikka 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan 

mahdollisuutta käsitellä nopeasti 

yhteistyössä turvallisten unionin 

ulkopuolisten lähtö- ja 

kauttakulkumaiden kanssa sellaisten 

henkilöiden hakemukset, joilla ei ole 

oikeutta turvapaikkaan ja suojeluun 

unionissa, ja palauttaa heidät, jotta 

varmistetaan, että resurssit käytetään 

parhaalla mahdollisella tavalla suojelua 

tarvitsevien henkilöiden hyväksi; korostaa, 

että on tärkeää tukea vapaaehtoiseen 

paluuseen tähtääviä toimenpiteitä mutta 

samalla kuitenkin turvata kaikkien 

muuttajien oikeuksien suojelu ja taata 

heille turvallinen ja laillinen pääsy unionin 

turvapaikkajärjestelmään 

palauttamiskiellon periaatetta 

asianmukaisesti noudattaen; 

9. korostaa, että on tärkeää tukea 

vapaaehtoiseen paluuseen tähtääviä 

toimenpiteitä mutta samalla kuitenkin 

turvata kaikkien muuttajien oikeuksien 

suojelu ja taata heille turvallinen ja 

laillinen pääsy unionin 

turvapaikkajärjestelmään 

palauttamiskiellon periaatetta 

asianmukaisesti noudattaen; 

Or. en 
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Tarkistus  9 

Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viimeisimmät tragediat Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikka 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. pitää myönteisenä, että 

varapuheenjohtaja / korkea edustaja ja 

puheenjohtajavaltio Latvia kutsuivat 

välittömästi koolle Luxemburgiin 

ylimääräisen yhteisen ulko- ja 

sisäasiainministerien neuvoston 

kokouksen, ja suhtautuu myönteisesti 

siihen, että jäsenvaltiot kutsuivat 

välittömästi koolle ylimääräisen 

huippukokouksen yhteisten ratkaisujen 

löytämiseksi Välimeren kriisitilanteeseen; 

panee merkille, että tällöin käytiin 

ensimmäinen laaja keskustelu 

vaihtoehdoista ihmishenkien 

pelastamiseksi, salakuljetuksen ja 

ihmiskaupan torjumiseksi sekä 

vastaanottoa ja suojelua koskevan vastuun 

jakamiseksi jäsenvaltioiden kesken; 

korostaa, että jäsenvaltioiden on 

kehitettävä edelleen tätä sitoumusta, ja 

pitää valitettavana Eurooppa-neuvoston 

haluttomuutta sitoutua uskottavaan ja 

unionin laajuiseen sitovaan 

solidaarisuusmekanismiin; 

10. pitää myönteisenä, että 

varapuheenjohtaja / korkea edustaja ja 

puheenjohtajavaltio Latvia kutsuivat 

välittömästi koolle Luxemburgiin 

ylimääräisen yhteisen ulko- ja 

sisäasiainministerien neuvoston 

kokouksen, ja suhtautuu myönteisesti 

siihen, että jäsenvaltiot kutsuivat 

välittömästi koolle ylimääräisen 

huippukokouksen yhteisten ratkaisujen 

löytämiseksi Välimeren kriisitilanteeseen; 

panee merkille, että tällöin käytiin 

ensimmäinen laaja keskustelu 

vaihtoehdoista ihmishenkien 

pelastamiseksi, salakuljetuksen ja 

ihmiskaupan torjumiseksi sekä 

vastaanottoa ja suojelua koskevan vastuun 

jakamiseksi jäsenvaltioiden kesken; 

korostaa, että jäsenvaltioiden ehdotukset 

eivät ole riittävä vastaus Välimerellä 

tapahtuneisiin kuolemiin, ja pitää 

valitettavana Eurooppa-neuvoston 

haluttomuutta sitoutua uskottavaan ja 

unionin laajuiseen sitovaan 

solidaarisuusmekanismiin; 

Or. en 
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Tarkistus  10 

Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viimeisimmät tragediat Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikka 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. kehottaa jäsenvaltioita tekemään 

tiivistä yhteistyötä Europolin, Frontexin, 

EASOn ja Eurojustin kanssa ihmiskaupan 

harjoittajien ja salakuljetusta harjoittavien 

rikollisverkostojen vastaisessa toiminnassa 

sekä selvittämään ja jäljittämään niiden 

rahoitusta ja tunnistamaan niiden 

toimintatapoja, jotta niitä estettäisiin 

ansaitsemasta rahaa sillä, että ne asettavat 

maahanpyrkijät hengenvaaraan; korostaa 

tarvetta lisätä yhteistyötä kolmansien 

maiden ja erityisesti Libyaa ympäröivien 

maiden kanssa ja pitää sekä 

lainvalvontakoulutukseen että 

tietopalvelujen tarjoamiseen liittyvää 

yhteistyötä välttämättömänä, jotta nämä 

rikollisverkostot voidaan hajottaa; 

korostaa, että kolmansien maiden on 

noudatettava ihmishenkien pelastamista 

merellä koskevaa kansainvälistä 

lainsäädäntöä ja huolehdittava pakolaisten 

suojelusta ja perusoikeuksien 

kunnioittamisesta; 

14. kehottaa jäsenvaltioita tekemään 

tiivistä yhteistyötä Europolin, Frontexin, 

EASOn ja Eurojustin kanssa ihmiskaupan 

harjoittajien ja salakuljetusta harjoittavien 

rikollisverkostojen vastaisessa toiminnassa 

sekä selvittämään ja jäljittämään niiden 

rahoitusta ja tunnistamaan niiden 

toimintatapoja, jotta niitä estettäisiin 

ansaitsemasta rahaa sillä, että ne asettavat 

maahanpyrkijät hengenvaaraan; korostaa, 

että kolmansien maiden on noudatettava 

ihmishenkien pelastamista merellä 

koskevaa kansainvälistä oikeutta ja 

huolehdittava pakolaisten suojelusta ja 

perusoikeuksien kunnioittamisesta; 

Or. en 

 

 


