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VARJUPAIGAPOLIITIKA

ELi varjupaigapoliitika eesmärk on ühtlustada liikmesriikide varjupaigamenetlusi – võtta
kasutusele ühine varjupaiga taotlemise kord, mis võimaldaks tagada kohase staatuse
rahvusvahelist kaitset vajavatele kolmandate riikide kodanikele ning tagasi- ja väljasaatmise
lubamatuse põhimõtte järgimise.

ÕIGUSLIK ALUS

— Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 67 lõige 2 ja artikkel 78;

— Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 18.

EESMÄRGID

Eesmärk on töötada välja ühine varjupaiga-, täiendava kaitse ja ajutise kaitse poliitika,
mis võimaldaks tagada kohase staatuse rahvusvahelist kaitset vajavatele kolmandate riikide
kodanikele ning tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtte järgimise. See poliitika peab
olema kooskõlas 1951. aasta Genfi konventsiooni ja selle 1967. aasta protokolliga. Aluslepingus
ja hartas ei ole termineid „varjupaik“ ja „pagulane“ määratletud. Mõlemas dokumendis
viidatakse selgesõnaliselt 28. juuli 1951. aasta Genfi konventsioonile ja selle 31. jaanuari 1967.
aasta protokollile.

SAAVUTUSED

A. Amsterdami ja Nice’i lepinguga seotud sammud
Amsterdami lepinguga anti 1999. aastal ELi institutsioonidele uued volitused töötada
välja varjupaigaküsimusi käsitlevaid õigusakte, kasutades selleks erilist institutsioonilist
mehhanismi.
2001. aasta Nice’i lepinguga nähti ette, et nõukogu peab viie aasta jooksul
alates lepingu jõustumisest võtma vastu teatavad meetmed, eelkõige kriteeriumid ja
mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab ELis kolmanda riigi kodaniku
esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest, samuti kindlad miinimumnõuded (seoses
varjupaigataotlejate vastuvõtu, pagulasseisundi ja menetlustega).
Lepingu kohaselt peaks nõukogu tegema ühehäälse otsuse pärast konsulteerimist Euroopa
Parlamendiga, et määrata kindlaks ühised reeglid ja aluspõhimõtted, mis seda valdkonda
reguleerivad. Lepingus on sätestatud, et pärast algetappi võib nõukogu otsustada tavapärase
kaasotsustamismenetluse kasuks ja seega võtta otsused vastu kvalifitseeritud häälteenamusega.
Nõukogu tegi sellekohase otsuse 2004. aasta lõpus ja kaasotsustamismenetlust on kohaldatud
alates 2005. aastast.
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B. Lissaboni leping
Lissaboni lepinguga muudeti varjupaigameetmed ühiseks poliitikaks. Selle eesmärk ei ole enam
üksnes miinimumnõuete kehtestamine, vaid pigem ühtset staatust ja ühtseid menetlusi hõlmava
ühise süsteemi loomine.
Ühine süsteem peab sisaldama järgmist:
— ühtne varjupaigastaatus;

— ühtne täiendava kaitse staatus;

— ühine ajutise kaitse süsteem;

— ühised menetlused ühtse varjupaigastaatuse või täiendava kaitse staatuse andmiseks ja
äravõtmiseks;

— kriteeriumid ja mehhanismid, millega määratakse kindlaks, milline liikmesriik vastutab
taotluse läbivaatamise eest;

— taotlejate vastuvõtmise tingimusi käsitlevad normid;

— partnerlus ja koostöö kolmandate riikidega.

Lissaboni lepinguga ei muudetud ELi-sisest otsustusmenetlust.
Seevastu Euroopa Liidu Kohtu kohtujärelevalve korraldus paranes märkimisväärselt.
Eelotsusetaotlusi võivad nüüd esitada kõik liikmesriikide kohtud ja mitte üksnes viimase astme
kohtud, nagu see oli varem. See peaks võimaldama muuta Euroopa Kohtu varjupaigapoliitika
alase kohtupraktika tunduvalt kaalukamaks.
C. Euroopa Ülemkogu programmid
Euroopa Ülemkogul vastu võetud järjestikused programmid on olulisel määral mõjutanud
Euroopa varjupaigapoliitika rakendamist.
Tampere programmi vastuvõtmisega 1999. aasta oktoobris otsustas Euroopa Ülemkogu, et ühise
Euroopa süsteemi rakendamine peaks toimuma kahes järjestikuses etapis. 2004. aasta novembris
nõuti Haagi programmis, et teise etapi vahendid ja meetmed võetaks vastu 2010. aasta lõpuks.
16. oktoobril 2008. aastal vastu võetud Euroopa sisserände- ja varjupaigapaktis kinnitatakse, et
igal tagakiusatud välismaalasel on õigus abile ja kaitsele Euroopa Liidu territooriumil vastavalt
Genfi konventsioonile. Samuti nõutakse võimaluse korral 2010. aastal või hiljemalt 2012.
aastaks ühiseid tagatisi sisaldava ühtse varjupaigamenetluse kehtestamist ning pagulaste ja
täiendava kaitse saajate ühtse staatuse vastuvõtmist.
Euroopa Ülemkogul 10. detsembril 2009. aastal vastu võetud Stockholmi programmis aastateks
2010–2014 kinnitatakse pühendumist „eesmärgile luua kaitse ja solidaarsuse ühine ala,
mis põhineb ühisel varjupaigamenetlusel ja rahvusvahelist kaitset saavate isikute ühtsel
staatusel“. Programmis rõhutatakse eelkõige vajadust edendada kindlat solidaarsust nende
liikmesriikidega, kes on erilise surve all, ja uue Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti
tähtsust.
Juunis 2014 määras Euroopa Ülemkogu kindlaks seadusandliku ja operatiivtegevuse
kavandamise strateegilised suunised vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala piires (ELi
toimimise lepingu artikkel 68) eelseisvateks aastateks, toetudes Stockholmi programmiga
saavutatud edule. Nendes rõhutatakse, et Euroopa ühise varjupaigasüsteemi täielik ülevõtmine
ja tõhus rakendamine on absoluutne prioriteet.
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D. Peamised kehtivad õigusaktid
— Nõukogu 22. septembri 2015. aasta otsus (EL) 2015/1601, millega kehtestatakse

rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks;

— nõukogu 14. septembri 2015. aasta otsus (EL) 2015/1523, millega kehtestatakse
rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks;

— Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 603/2013,
millega luuakse sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem määruse (EL) nr 604/2013
(millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks,
kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku
esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest) tõhusaks kohaldamiseks
ning mis käsitleb liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi sõrmejälgede
andmete võrdlemiseks Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil ning millega
muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011, millega asutatakse Euroopa amet vabadusel,
turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks;

— Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/33/EL, millega
sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded;

— Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/32/EL rahvusvahelise
kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta;

— Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/95/EL, mis
käsitleb nõudeid, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad
vastama, et kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks, ning nõudeid pagulaste või
täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavate isikute ühetaolisele seisundile ja antava
kaitse sisule;

— Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta määrus (EL) nr 439/2010, millega
luuakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet;

— nõukogu 20. juuli 2001. aasta direktiiv 2001/55/EÜ miinimumnõuete kohta ajutise
kaitse andmiseks ümberasustatud isikute massilise sissevoolu korral ning meetmete kohta
liikmesriikide jõupingutuste tasakaalustamiseks nende isikute vastuvõtmisel ning selle
tagajärgede kandmisel.

Komisjoni 2015. aasta mai Euroopa rände tegevuskavas[1] on sätestatud Euroopa ühise
varjupaigasüsteemi reformimise edasised sammud, mis esitati kahes seadusandlike ettepanekute
paketis 2016. aasta mais ja juulis. Peamised arutlusel olevad ettepanekud on järgmised:
— ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse

rahvusvahelise kaitse ühine menetlus liidus ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2013/32/
EL (COM(2016)0467);

— ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb nõudeid,
millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et
kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks, ning nõudeid pagulaste või täiendava kaitse
saamise kriteeriumidele vastavate isikute ühetaolisele seisundile ja antava kaitse sisule
ning millega muudetakse nõukogu 25. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/109/EÜ
pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatuse kohta (COM(2016)0466);

[1]Vt teabelehte 5.12.3.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0467
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0466
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.12.3.pdf
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— ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega sätestatakse
rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0465);

— ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu
ümberasustamisraamistik ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr
516/2014 (COM(2016)0468);

— ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse
kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes
liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise
kaitse taotluse läbivaatamise eest (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0270);

— ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse
sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem [määruse (EL) nr 604/2013 (millega
kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes
vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku
esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest)] tõhusaks kohaldamiseks ja
ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute
tuvastamiseks ning mis käsitleb liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi
sõrmejälgede andmete võrdlemiseks Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil
(uuesti sõnastatud) (COM(2016)0272);

— ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa
Liidu Varjupaigaametit ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 439/2010
(COM(2016)0271);

— ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse
kriisiolukorras ümberpaigutamise mehhanism ning muudetakse Euroopa Parlamendi
ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 604/2013, millega kehtestatakse
kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes
liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise
kaitse taotluse läbivaatamise eest (COM(2015)0450);

— ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/32/EL (rahvusvahelise kaitse seisundi
andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta) kohaldamise eesmärgil ELi ühine
turvaliste päritoluriikide nimekiri ja muudetakse direktiivi 2013/32/EL (COM(2015)0452).

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Alates 2005. aastast on Euroopa Parlament olnud varjupaiga küsimusi puudutavate õigusaktide
kaasseadusandja ja seega tegutsenud Euroopa Liidu Nõukoguga võrdsel alusel. 12. aprilli
2016. aasta resolutsioonis olukorra kohta Vahemerel ja vajaduse kohta töötada välja
ELi terviklik rändekäsitus, 11. septembri 2012. aasta resolutsioonis ELi-sisese tõhustatud
solidaarsuse kohta varjupaigavaldkonnas ning 10. märtsi 2009. aasta resolutsioonis Euroopa
ühise varjupaigasüsteemi tuleviku kohta antakse ülevaade Euroopa Parlamendi peamistest
seisukohtadest ja mureteemadest.
Parlament on nõudnud, et menetlused oleksid usaldusväärsed ja erapooletud, et neid rakendataks
tõhusalt ja et need rajaneksid tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõttel. Parlament on
rõhutanud vajadust vältida kaitsetaseme ja vastuvõtu kvaliteedi langemist ning tagada ELi
välispiiridel asuvate liikmesriikide koormuse õiglasem jaotamine.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0465
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0468
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0270
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0272
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0271
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0450
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0452
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Parlament on rõhutanud, et kinnipidamine peaks olema võimalik ainult väga selgelt kindlaks
määratud erandolukorras, millega peaks kaasnema õigus pöörduda kohtu poole. Parlament on
toetanud Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomist.
Lisaks sellele on parlamendil õigus esitada Euroopa Kohtule tühistamishagi[2]. Seda vahendit
on ta edukalt kasutanud, et muuta kehtetuks sätted nende kolmandate riikide ühise nimekirja
vastuvõtmise tingimuste kohta, mida käsitatakse turvaliste päritoluriikidena ja turvaliste
Euroopa kolmandate riikidena nõukogu direktiivi 2005/85/EÜ kohaselt.
Lisateave selle teema kohta:
— Migratsioon Euroopas

— Rändekriis Euroopas

— ELi sisserändepoliitika

Sarah Sy
04/2017

[2]Euroopa Kohtu 6. mai 2008. aasta otsus, Euroopa Parlament vs. Euroopa Liidu Nõukogu, ECLI:EU:C:2008:257.

http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20170629STO78632/migratsioon-euroopas
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20170629STO78631/randekriis-euroopas
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/et/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html

	Varjupaigapoliitika
	Õiguslik alus
	Eesmärgid
	Saavutused
	Euroopa Parlamendi roll


