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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Vältimaks seda, et taotlejad, kelle 

taotlus on vastuvõetamatu või kellel ei ole 

tõenäoliselt rahvusvahelist kaitset vaja, 

võtavad ette potentsiaalselt ohtliku reisi 

oma päritoluriigist liikmesriiki, peaks 

Euroopa Liidu Varjupaigaamet koostöös 

komisjoni ja liikmesriikidega tagama 

võimalike rändajate teavitamise liitu 

sisenemise seaduslikest teedest ning 

ebaseadusliku rändega seotud ohtudest. 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on ennetada ebaseaduslikku rännet ja vähendada väärinfol 

põhinevate varjupaigataotluste hulka. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Rändevoogude haldamise 

raskused, mis on ilmnenud selliste 

liikmesriikide esmase vastuvõtu keskustes, 

kuhu on esimesena sisenetud, annavad 

tunnistust vajadusest rohkem koostööle 

suunatud ja konkreetsema lähenemisviisi 

järele.  

Selgitus 

Muudatusettepanek rõhutab ja põhjendab ELi ühise lähenemisviisi vajadust. 
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Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Selleks et vältida liikmesriikide 

vahel selliste taotlejate üleandmist, kelle 

taotlused on vastuvõetamatud või kes 

tõenäoliselt ei vaja rahvusvahelist kaitset 

või kes on ohuks julgeolekule, on vaja 

tagada, et liikmesriik, kellele taotlus 

esimesena tehakse, kontrollib taotluse 

vastuvõetavust seoses esimese 

varjupaigariigi ja turvalise kolmanda 

riigiga ja vaatab kiirendatud menetluse 

käigus läbi taotlused, mille on teinud 

taotlejad, kes tulevad ELi nimekirjas 

märgitud turvalisest päritoluriigist, või 

taotlejad, kes põhjustavad 

julgeolekuprobleeme. 

välja jäetud 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

Määrus (EL) nr 604/2013 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Selleks et tagada perekonna ühtsuse 

ning lapse parimate huvide esikohale 

seadmise põhimõtte täielik austamine, 

peaks sõltuvussuhe taotleja ja tema lapse, 

õe-venna või vanema vahel taotleja 

raseduse, emaduse, tervisliku seisundi või 

vanaduse tõttu olema siduv vastutava 

liikmesriigi määramise kriteerium. Kui 

taotleja on saatjata alaealine, peaks mõnes 

muus liikmesriigis viibiva ja sellise taotleja 

eest hoolitseda võiva pereliikme või 

sugulase olemasolu olema samuti siduv 

vastutava liikmesriigi määramise 

kriteerium. Selleks et pärssida saatjata 

alaealiste teisest rännet, mis ei ole nende 

parimates huvides, peaks perekonnaliikme 

või sugalase puudumisel olema vastutav 

(20) Selleks et tagada perekonna ühtsuse 

ning lapse parimate huvide esikohale 

seadmise põhimõtte täielik austamine, 

peaks sõltuvussuhe taotleja ja tema lapse, 

õe-venna või vanema vahel taotleja 

raseduse, emaduse, tervisliku seisundi või 

vanaduse tõttu olema siduv vastutava 

liikmesriigi määramise kriteerium. Kui 

taotleja on saatjata alaealine, peaks mõnes 

muus liikmesriigis viibiva ja sellise taotleja 

eest hoolitseda võiva pereliikme või 

sugulase olemasolu olema samuti siduv 

vastutava liikmesriigi määramise 

kriteerium. Vanematest eraldatud lapsed, 

keda loetakse õiguslikult ka saatjata 

alaealisteks, kuuluvad eraldi 

kategooriasse ja neile tuleks pöörata 
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liikmesriik see, kus saatjata alaealine esitas 

oma rahvusvahelise kaitse taotluse esimest 

korda, kui ei tõendata, et see ei oleks lapse 

parimates huvides. Enne saatjata alaealise 

üleandmist teisele liikmesriigile peaks 

üleandev liikmesriik veenduma, et 

kõnealune liikmesriik võtab kõik vajalikud 

ja asjakohased meetmed, et tagada lapsele 

piisav kaitse ja eelkõige hooldaja või 

hooldajate määramine, kelle ülesanne on 

kaitsta kõikide lastele ettenähtud õiguste 

austamist. Enne saatjata alaealise 

üleandmise kohta otsuse tegemist peaks 

vastavalt kvalifitseeritud ja vastavate 

teadmistega töötajad hindama tema 

parimaid huve. 

erilist tähelepanu. Selleks et pärssida 

saatjata alaealiste teisest rännet, mis ei ole 

nende parimates huvides, peaks 

perekonnaliikme või sugulase puudumisel 

olema vastutav liikmesriik see, kus saatjata 

alaealine esitas oma rahvusvahelise kaitse 

taotluse esimest korda, kui ei tõendata, et 

see ei oleks lapse parimates huvides. Enne 

saatjata alaealise üleandmist teisele 

liikmesriigile peaks üleandev liikmesriik 

veenduma, et kõnealune liikmesriik võtab 

kõik vajalikud ja asjakohased meetmed, et 

tagada lapsele piisav kaitse ja eelkõige 

hooldaja või hooldajate määramine, kelle 

ülesanne on kaitsta kõikide lastele 

ettenähtud õiguste austamist. Enne saatjata 

alaealise üleandmise kohta otsuse tegemist 

peaks vastavalt kvalifitseeritud ja vastavate 

teadmistega töötajad hindama tema 

parimaid huve. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Käesoleva määruse eesmärkide 

saavutamise tagamiseks ja selle 

kohaldamise takistuste vältimiseks, 

eelkõige põgenemise ja liikmesriikide 

vahel teisese rände ärahoidmiseks, on vaja 

kehtestada selged kohustused, mida taotleja 

peab menetluse raames täitma ja millest 

teda tuleks õigel ajal nõuetekohaselt 

teavitada. Kõnealuste õiguslike kohustuste 

rikkumisel peaksid olema taotleja jaoks 

asjakohased ja proportsionaalsed 

menetluslikud tagajärjed ning 

asjakohased ja proportsionaalsed 

tagajärjed seoses tema 

vastuvõtutingimustega. Kooskõlas Euroopa 

Liidu põhiõiguste hartaga peaks 

liikmesriik, kus selline taotleja viibib, igal 

juhul tagama, et selle isiku otsesed 

materiaalsed vajadused oleksid 

(22) Käesoleva määruse eesmärkide 

saavutamise tagamiseks ja selle 

kohaldamise takistuste vältimiseks, 

eelkõige põgenemise ja liikmesriikide 

vahel teisese rände ärahoidmiseks, on vaja 

kehtestada selged kohustused, mida taotleja 

peab menetluse raames täitma ja millest 

teda tuleks õigel ajal nõuetekohaselt 

teavitada. Kõnealuste kohustuste täitmata 

jätmine ei tohiks kahjustada taotleja 

õigust õiglasele ja erapooletule 

menetlusele ega tohiks kaasa tuua 

tarbetuid, sobimatuid või 

ebaproportsionaalseid tagajärgi seoses 

tema vastuvõtutingimustega. Kooskõlas 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga ja 

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 

kaitse konventsiooniga peaks liikmesriik, 

kus selline taotleja viibib, igal juhul 
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rahuldatud. tagama, et selle isiku otsesed 

põhivajadused oleksid rahuldatud. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

Määrus (EL) nr 604/2013 

Põhjendus 19 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Selleks et tagada asjaomaste isikute 

õiguste tõhus kaitse, tuleks vastutavale 

liikmesriigile üleandmise otsustega seoses 

ette näha õiguslikud tagatised ja õigus 

tõhusale õiguskaitsevahendile, kooskõlas 

eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste harta 

artikliga 47. Samuti tuleks tagada tõhus 

õiguskaitsevahend olukordades, kus 

üleandmisotsust ei tehta, kuid taotleja 

väidab, et teine liikmesriik on vastutav, 

sest tema perekonnaliige või saatjata 

alaealise puhul tema sugulane viibib teises 

liikmesriigis. Rahvusvahelise õiguse 

täitmise tagamiseks peaks tõhus 

õiguskaitsevahend hõlmama nii käesoleva 

määruse kohaldamise hindamist kui ka 

selle liikmesriigi õigusliku ja faktilise 

olukorra hindamist, kuhu taotleja üle 

antakse. Tõhusa õiguskaitsevahendi 

kohaldamisala peaks olema piiratud selle 

hindamisega, kas rikutakse taotleja 

põhiõigusi seoses pereelu austamisega, 

lapse õigusi või keeldu riskida ebainimliku 

ja alandava kohtlemisega. 

(24) Kõigil käesoleva määruse 

kohaldamisalasse kuuluvatel isikutel 

peaks olema õigus tõhusale 

õiguskaitsevahendile faktiliste või 

õiguslike asjaolude vaidlustamise või 

läbivaatamise kaudu kooskõlas 

kohaldatavate õigusaktidega. Selleks et 

tagada asjaomaste isikute õiguste tõhus 

kaitse, tuleks vastutavale liikmesriigile 

üleandmise otsustega seoses ette näha 

õiguslikud tagatised ja õigus tõhusale 

õiguskaitsevahendile, kooskõlas eelkõige 

Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 

47. Samuti tuleks tagada tõhus 

õiguskaitsevahend olukordades, kus 

üleandmisotsust ei tehta, kuid taotleja 

väidab, et teine liikmesriik on vastutav, 

sest tema perekonnaliige või saatjata 

alaealise puhul tema sugulane viibib teises 

liikmesriigis. Rahvusvahelise õiguse 

täitmise ning Euroopa Liidu Kohtu ja 

Euroopa Inimõiguste Kohtu asjaomase 

kohtupraktika järgimise tagamiseks peaks 

tõhus õiguskaitsevahend hõlmama nii 

käesoleva määruse kohaldamise hindamist 

kui ka selle liikmesriigi õigusliku ja 

faktilise olukorra hindamist, kuhu taotleja 

üle antakse või tagasi saadetakse. Tõhusa 

õiguskaitsevahendi peamine kohaldamisala 

peaks olema selle hindamine, kas 

rikutakse taotleja põhiõigusi seoses pereelu 

austamisega, lapse õigusi või keeldu 

riskida ebainimliku ja alandava 

kohtlemisega. 
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Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on tugevdada õigust tõhusale õiguskaitsevahendile, tuues selle 

välja põhjenduse alguses ning viidates Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu 

praktikale.  

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26) Selleks et tagada kiiresti vastutuse 

kindlaksmääramine ja rahvusvahelise 

kaitse taotlejate jaotamine liikmesriikide 

vahel, tuleks vastuvõtmispalvete 

esitamiseks ja neile vastamiseks, 

tagasivõtmise teadete esitamiseks ja 

üleandmisteks, samuti vaidlustamiseks ja 

selle suhtes otsuse tegemiseks antud 

tähtaegu ühtlustada ja lühendada nii palju 

kui võimalik. 

(26) Selleks et tagada kiiresti vastutuse 

kindlaksmääramine ja rahvusvahelise 

kaitse taotlejate jaotamine liikmesriikide 

vahel, tuleks vastuvõtmispalvete 

esitamiseks ja neile vastamiseks, 

tagasivõtmise teadete esitamiseks ja 

üleandmisteks, samuti vaidlustamiseks ja 

selle suhtes otsuse tegemiseks antud 

tähtaegu lühendada nii palju kui võimalik, 

austades seejuures taotlejate põhiõigusi, 

haavatavate isikute õigusi, eelkõige laste 

õigusi ja lapse parimate huvide põhimõtet 

ning ka perekonna taasühinemise õigust. 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 32 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(32) Korrigeeriva jaotusmehhanismi 

rakendamisel tuleks võrdlusalusena 

kohaldada elanikkonna ja majanduse 

suurusel põhinevat kvooti koos künnisega 

nii, et see võimaldaks mehhanismi 

toimimist vahendina, millega abistatakse 

ebaproportsionaalse surve all olevaid 

liikmesriike. Korrigeeriva 

jaotusmehhanismi kohaldamine peaks 

liikmesriigi toetamiseks käivituma 

automaatselt, kui liikmesriigi 

vastutusalasse kuuluvate rahvusvahelise 

kaitse taotluste arv suurem kui 150 % 

võrdlusaluses kindlaksmääratud arvust. 

(32) Korrigeeriva jaotusmehhanismi 

rakendamisel tuleks võrdlusalusena 

kohaldada liikmesriikide elanikkonna 

suurusel, majandusel ja liikmesriikide 

naabruses asuvate kolmandate riikide 

stabiilsuse tasemel põhinevat kvooti koos 

künnisega nii, et see võimaldaks 

mehhanismi toimimist vahendina, millega 

abistatakse ebaproportsionaalse surve all 

olevaid liikmesriike. Korrigeeriva 

jaotusmehhanismi kohaldamine peaks 

liikmesriigi toetamiseks käivituma 

automaatselt, kui liikmesriigi 

vastutusalasse kuuluvate rahvusvahelise 
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Selleks et kõnealuses arvutuses iga 

liikmesriigi jõupingutusi igakülgselt 

arvesse võtta, tuleks sellesse liikmesriiki 

tegelikult ümberasustatud isikute arvule 

liita rahvusvahelise kaitse taotluste arv. 

kaitse taotluste arv on suurem kui 150 % 

võrdlusaluses kindlaksmääratud arvust. 

Selleks et kõnealuses arvutuses iga 

liikmesriigi jõupingutusi igakülgselt 

arvesse võtta, tuleks sellesse liikmesriiki 

tegelikult ümberasustatud isikute arvule 

liita rahvusvahelise kaitse taotluste arv. 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 42 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(42) Euroopa Liidu Varjupaigaamet 

peaks looma liikmesriikide pädevate 

asutuste võrgustiku ja seda edendama, et 

parandada praktilist koostööd ja teabe 

jagamist kõikides küsimustes, mis on 

seotud käesoleva määruse kohaldamisega, 

sealhulgas praktiliste vahendite ja juhiste 

väljatöötamine. 

(42) Euroopa Liidu Varjupaigaamet 

peaks looma liikmesriikide pädevate 

asutuste võrgustiku ja seda edendama, et 

parandada praktilist koostööd ja teabe 

jagamist kõikides küsimustes, mis on 

seotud käesoleva määruse kohaldamisega, 

sealhulgas praktiliste vahendite ja juhiste 

väljatöötamine. Võrgustikul peaks olema 

võimalik teha koostööd transiidiriikide, 

päritoluriikide, kandidaatriikide ja 

potentsiaalsete kandidaatriikide ning 

Euroopa naabruses asuvate riikide 

ametiasutustega ja rahvusvaheliste 

organisatsioonidega, eeskätt ÜRO 

asutuste ja vabaühendustega. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 52 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(52) Selleks, et hinnata, kas käesoleva 

määruse kohane korrigeeriv 

jaotusmehhanism täidab eesmärki, milleks 

on vastutuse õiglane jagamine 

liikmesriikide vahel ja teatavatele 

liikmesriikidele avalduva 

ebaproportsionaalse surve leevendamine, 

peaks komisjon korrigeeriva 

jaotusmehhanismi toimimise läbi vaatama 

ja eelkõige kontrollima, kas korrigeeriva 

(52) Selleks, et hinnata, kas käesoleva 

määruse kohane korrigeeriv 

jaotusmehhanism täidab eesmärki, milleks 

on vastutuse õiglane jagamine 

liikmesriikide vahel ja teatavatele 

liikmesriikidele avalduva 

ebaproportsionaalse surve leevendamine, 

peaks komisjon korrigeeriva 

jaotusmehhanismi toimimise läbi vaatama 

ja eelkõige kontrollima, kas korrigeerivat 
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jaotamist käivitav või peatav künnis tagab 

ka tegelikult vastutuse õiglase jagunemise 

liikmesriikide vahel ja taotlejatele kiire 

juurdepääsu rahvusvahelise kaitse andmise 

menetlustele olukordades, kus 

liikmesriigile on esitatud 

ebaproportsionaalsel arvul rahvusvahelise 

kaitse taotlusi, mille eest ta käesoleva 

määruse kohaselt vastutab. 

jaotamist käivitav või peatav künnis tagab 

ka tegelikult vastutuse õiglase jagunemise 

liikmesriikide vahel ja taotlejatele kiire 

juurdepääsu rahvusvahelise kaitse andmise 

menetlustele olukordades, kus 

liikmesriigile on esitatud 

ebaproportsionaalsel arvul rahvusvahelise 

kaitse taotlusi, mille eest ta käesoleva 

määruse kohaselt vastutab. Sellega seoses 

peaks komisjon avaldama korrapäraste 

ajavahemike tagant igas liikmesriigis 

esitatud rahvusvahelise kaitse taotluste 

arvu, sealhulgas positiivsete vastuste 

määra, taotlejate päritolu ja iga taotluse 

menetlemiseks kulunud aja. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt j 

Määrus (EL) nr 604/2013 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt j 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

j) „saatjata alaealine” – alaealine, kes 

saabub liikmesriigi territooriumile tema 

eest õigusjärgselt või asjaomase 

liikmesriigi tava kohaselt vastutava 

täiskasvanuta, niikaua kui selline 

täiskasvanu ei ole teda tegelikult oma 

hoole alla võtnud; see mõiste hõlmab ka 

alaealist, kes on pärast liikmesriikide 

territooriumile sisenemist jäänud saatjata; 

j) „saatjata alaealine” – alaealine, kes 

saabub liikmesriigi territooriumile tema 

eest õigusjärgselt või asjaomase 

liikmesriigi tava kohaselt vastutava 

täiskasvanuta, niikaua kui selline 

täiskasvanu ei ole teda tegelikult oma 

hoole alla võtnud; see mõiste hõlmab ka 

alaealist, kes on pärast liikmesriikide 

territooriumile sisenemist jäänud saatjata, 

ning alaealist, kes on lahutatud tema 

mõlemast vanemast või varasemast 

seadusjärgsest või tavapärasest esmasest 

hooldajast; 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on laiendada mõiste „saatjata alaealine” määratlust. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Enne vastutava liikmesriigi 

kindlaksmääramise kriteeriumide 

kohaldamist III ja IV peatüki kohaselt 

teeb esimene liikmesriik, kellele 

rahvusvahelise kaitse taotlus esitati, 

järgmist: 

välja jäetud 

a) kontrollib, kas rahvusvahelise 

kaitse taotlus on direktiivi 2013/32/EL 

artikli 33 lõike 2 punkti b ja c kohaselt 

vastuvõetamatu, kui riiki, mis ei kuulu 

Euroopa Liitu, peetakse taotleja jaoks 

esimeseks varjupaigariigiks või 

turvaliseks kolmandaks riigiks; ja 

 

b)  kontrollib taotlust direktiivi 

2013/32/EL artikli 31 lõike 8 kohase 

kiirendatud menetlusega, kui kehtivad 

järgmised põhjused: 

 

i)  taotleja on kolmanda riigi kodanik 

või kodakondsuseta isik ja oli varem 

alaline elanik kõnealuses riigis, mis on 

kantud turvalise päritoluriigina 

määrusega [9. septembri 2015. aasta 

ettepanek COM (2015) 452] kehtestatud 

ELi ühisesse turvaliste päritoluriikide 

nimekirja või 

 

ii)  taotlejat võib mõjuvatel põhjustel 

pidada ohuks liikmesriigi julgeolekule või 

avalikule korrale või taotleja on vastavalt 

siseriiklikule õigusele riiklikku 

julgeolekut või avalikku korda 

puudutavatel mõjuvatel põhjustel välja 

saadetud. 

 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) sellest, et rahvusvahelise kaitse 

taotlemise õigus ei hõlma taotleja jaoks 

võimalust valida liikmesriiki, kes vastutab 

a) sellest, et rahvusvahelise kaitse 

taotlemise õigus ei hõlma taotleja jaoks 

võimalust valida liikmesriiki, kes vastutab 
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rahvusvahelise kaitse taotluse 

läbivaatamise eest; 

rahvusvahelise kaitse taotluse 

läbivaatamise eest, välja arvatud juhul, 

kui tal on õigus perekonna 

taasühinemisele; 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2 

Määrus (EL) nr 604/2013 

Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Et taotleja teavet täielikult mõistaks, 

esitatakse see vajaduse korral ka suuliselt, 

näiteks vestluse käigus, nagu see on 

osutatud artiklis 7. 

Et taotleja teavet täielikult mõistaks, 

esitatakse see vajaduse korral ka suuliselt, 

näiteks vestluse käigus, nagu see on 

osutatud artiklis 7. Kui taotleja on 

alaealine, teavitatakse teda lastesõbralikul 

viisil. 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on võtta arvesse alaealiste olukorda ja tugevdada nende õigusi. 

Muudatusettepanek on seotud artikleid 7, 8 ja 10 käsitlevate muudatusettepanekutega. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 3 

Määrus (EL) nr 604/2013 

Artikkel 7 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Isiklik vestlus toimub keeles, 

millest taotleja aru saab või on kõigi 

eelduste kohaselt võimeline aru saama ja 

milles ta on võimeline suhtlema. Vajaduse 

korral valivad liikmesriigid tõlgi, kes on 

võimeline tagama taotleja ja vestlust 

juhtiva isiku asjakohase suhtlemise. 

3. Isiklik vestlus toimub keeles, 

millest taotleja aru saab või on kõigi 

eelduste kohaselt võimeline aru saama ja 

milles ta on võimeline suhtlema, ning 

vajaduse korral lastesõbralikul viisil. 

Vajaduse korral valivad liikmesriigid tõlgi, 

kes on võimeline tagama taotleja ja vestlust 

juhtiva isiku asjakohase suhtlemise. 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on võtta arvesse alaealiste olukorda ja tugevdada nende õigusi. 



 

PE599.593v06-00 12/18 AD\1125089ET.docx 

ET 

Muudatusettepanek on seotud artikleid 6, 8 ja 10 käsitlevate muudatusettepanekutega. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 

Määrus (EL) nr 604/2013 

Artikkel 8 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid peavad kõigi 

käesolevas määruses sätestatud menetluste 

puhul esmatähtsaks lapse parimaid 

huvisid. 

1. Lapse parimaid huvisid hinnatakse 

süstemaatiliselt ja liikmesriigid peavad 

neid kõigi käesolevas määruses sätestatud 

menetluste puhul esmatähtsaks. 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on tugevdada alaealiste õigusi ja rõhutada liikmesriikide 

kohustusi nende suhtes. Muudatusettepanek on seotud muude artiklit 8 käsitlevate 

muudatusettepanekutega. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 

Määrus (EL) nr 604/2013 

Artikkel 8 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Iga liikmesriik tagab, et saatjata alaealise 

kohaloleku kohustuse korral esindab 

ja/või abistab saatjata alaealist käesolevas 

määruses sätestatud olulistes menetlustes 

esindaja. Esindajal on kvalifikatsioon ja 

teadmised, et tagada alaealise parimate 

huvidega arvestamine käesoleva määruse 

kohaste menetluste läbiviimisel. Sellisel 

esindajal on ligipääs taotleja toimiku 

asjasse puutuvate dokumentide sisule, 

sealhulgas saatjata alaealise eriteabelehele. 

Iga liikmesriik, kus viibib saatjata 

alaealisi, tagab, et saatjata alaealise 

saabumisel määratakse talle viivitamata 

hea väljaõppe saanud esindaja, kes 
esindab ja/või abistab teda käesolevas 

määruses sätestatud olulistes menetlustes. 

Esindajal on kvalifikatsioon ja teadmised, 

et tagada alaealise parimate huvidega 

arvestamine käesoleva määruse kohaste 

menetluste läbiviimisel. Sellisel esindajal 

on ligipääs taotleja toimiku asjasse 

puutuvate dokumentide sisule, sealhulgas 

saatjata alaealise eriteabelehele.  

Käesolev lõige ei piira direktiivi 

2013/32/EL artikli 25 asjakohaste sätete 

kohaldamist. 

Käesolev lõige ei piira direktiivi 

2013/32/EL artikli 25 asjakohaste sätete 

kohaldamist. 
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 Saatjata alaealiste haavatavuse tõttu võib 

neid muule liikmesriigile üle anda üksnes 

siis, kui selline üleandmine on lapse 

parimates huvides. 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on tugevdada saatjata alaealiste õigusi ja rõhutada, et 

liikmesriik vastutab nende eest. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 – punkt a 

Määrus (EL) nr 604/2013 

Artikkel 8 – lõige 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) perekonna taasühinemise 

võimalused; 

a) perekonnaelu säilitamine, 

sealhulgas perekonna taasühinemise 

võimalused; 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on tugevdada alaealiste õigusi, laiendades liikmesriikide 

kohustusi nende suhtes. Muudatusettepanek on seotud muude artiklit 8 käsitlevate 

muudatusettepanekutega. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 3 

Määrus (EL) nr 604/2013 

Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artiklis 47 osutatud pädevate asutuste 

töötajad, kes menetlevad saatjata 

alaealistega seotud taotlusi, on saanud ning 

saavad jätkuvalt asjakohast koolitust 

alaealiste erivajaduste kohta. 

Artiklis 47 osutatud pädevate asutuste 

töötajad, kes menetlevad saatjata 

alaealistega seotud taotlusi, on saanud ning 

saavad jätkuvalt asjakohast koolitust 

alaealiste erivajaduste kohta. Koolitus 

hõlmab riskihindamise mooduleid, et 

kohandada iga lapse eest hoolitsemine ja 

tema kaitse vastavalt tema vajadustele, 

ning koolituse käigus pööratakse erilist 
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tähelepanu inimkaubanduse ja 

väärkohtlemise ohvrite varajasele 

tuvastamisele ja kadunuks jäämise 

ennetamise headele tavadele. 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on võtta arvesse alaealiste olukorda ja tagada kindlamalt, et 

liikmesriikide pädevad asutused kohtlevad neid ja hoolitsevad nende eest asjakohaselt. 

Muudatusettepanek on seotud artikleid 7, 8 ja 10 käsitlevate muudatusettepanekutega. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 5 

Määrus (EL) nr 604/2013 

Artikkel 10 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Pereliikme, või sugulase (nagu on osutatud 

lõigetes 2 ja 3) puudumise korral on 

vastutav liikmesriik see liikmesriik, kus 

saatjata alaealine esimest korda esitas oma 

rahvusvahelise kaitse taotluse, välja 

arvatud juhul, kui tõendatakse, et see ei 

ole alaealise parimates huvides. 

Pereliikme või sugulase (nagu on osutatud 

lõigetes 2 ja 3) puudumise korral on 

vastutav liikmesriik see liikmesriik, kus 

saatjata alaealine viibib või kus ta esitas 

varjupaigataotluse, tingimusel et see on 

alaealise parimates huvides. 

Selgitus 

Muudatusettepanek on seotud eelmise artiklit 8 käsitleva muudatusettepanekuga. Liikmesriik 

vastutab iga tema territooriumil viibiva saatjata alaealise eest. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 2 – lõige 1 

Määrus (EL) nr 604/2013 

Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriik, kus rahvusvahelise kaitse 

taotlus esitati ja kes teostab vastutava 

liikmesriigi määramise menetlust, võib igal 

ajal, enne kui on määratud kindlaks 

vastutav liikmesriik , mõnelt muult 

Liikmesriik, kus rahvusvahelise kaitse 

taotlus esitati ja kes teostab vastutava 

liikmesriigi määramise menetlust, võib igal 

ajal, enne kui on määratud kindlaks 

vastutav liikmesriik, mõnelt muult 
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liikmesriigilt paluda taotleja vastuvõtmist, 

et viia kokku perekonda kuuluvaid isikuid , 

isegi kui selline liikmesriik ei ole artiklites 

10–13 ja 18 sätestatud kriteeriumide 

kohaselt vastutav liikmesriik. See eeldab 

asjaomaste isikute kirjalikku nõusolekut. 

liikmesriigilt paluda taotleja vastuvõtmist, 

et viia kokku perekonda kuuluvaid isikuid 

või lähtudes teise liikmesriiki lõimumist 

hõlbustavatest perekondlikest, 

kultuurilistest või sotsiaalsetest sidemetest 

või keeleoskusest, isegi kui selline 

liikmesriik ei ole artiklites 10–13 ja 18 

sätestatud kriteeriumide kohaselt vastutav 

liikmesriik. See eeldab asjaomaste isikute 

kirjalikku nõusolekut. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 29 – lõige 1 

Määrus (EL) nr 604/2013 

Artikkel 29 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid ei tohi isikut kinni pidada 

ainult sel põhjusel, et tema suhtes 

kohaldatakse käesolevas määruses 

sätestatud menetlust. 

Liikmesriigid ei tohi isikut kinni pidada 

ainult sel põhjusel, et tema suhtes 

kohaldatakse käesolevas määruses 

sätestatud menetlust. Kinnipidamine jääb 

alati viimaseks abinõuks ja kinnipidamise 

alternatiivid on alati eelistatud. Lapsi 

kinni ei peeta, sest kinnipidamine ei ole 

kunagi lapse parimates huvides. 

Alaealised ja alaealiste lastega 

perekonnad majutatakse koos, ilma 

vabadusekaotuseta kogukondlikes 

majutuskohtades. 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et laste suhtes kohaldatakse sobivaid meetmeid, mis 

on nende parimates huvides. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 49 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Euroopa Liidu Varjupaigaamet moodustab 

artikli 47 lõikes 1 osutatud pädevate 

Euroopa Liidu Varjupaigaamet moodustab 

artikli 47 lõikes 1 osutatud pädevate 
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asutuste võrgustiku ja hõlbustab selle 

tegevust eesmärgiga parandada praktilist 

koostööd ja teabe jagamist kõikides 

küsimustes, mis on seotud käesoleva 

määruse kohaldamisega, sealhulgas 

praktiliste vahendite ja juhiste 

väljatöötamine. 

asutuste võrgustiku ja hõlbustab selle 

tegevust eesmärgiga parandada praktilist 

koostööd ja teabe jagamist kõikides 

küsimustes, mis on seotud käesoleva 

määruse kohaldamisega, sealhulgas 

praktiliste vahendite ja juhiste 

väljatöötamine. Kandidaatriikide ja 

potentsiaalsete kandidaatriikide ning 

Euroopa naabruses asuvate riikide 

pädevaid ametiasutusi võidakse kutsuda 

üles selle võrgustikuga koostööd tegema. 
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