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Euroopa Parlamendi resolutsioon rände ja pagulaste olukorra kohta
(2015/2833(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni, 

– võttes arvesse 1948. aastal vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsiooni, 

– võttes arvesse 1951. aasta Genfi konventsiooni ja selle lisaprotokolli,

– võttes arvesse 1950. aastal vastu võetud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni,

– võttes arvesse nõukogu 12. detsembri 2014. aasta järeldusi, mis käsitlevad 
rändeküsimusi ELi arengukoostöös, ning 26. mai 2015. aasta järeldusi, mis käsitlevad 
ülemaailmset partnerlust vaesuse kaotamiseks ja säästva arengu tagamiseks pärast 2015. 
aastat, 

– võttes arvesse ELi – Aafrika Sarve piirkonna rändeteede algatust ehk Hartumi protsessi, 
mille võtsid 28. novembril 2014. aastal vastu Aafrika Liit ning ELi liikmesriigid ja 
institutsioonid,

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni 13. mai 2015. aasta Euroopa rände tegevuskava,

– võttes arvesse oma 29. aprilli 2015. aasta resolutsiooni Vahemerel hiljuti asetleidnud 
traagiliste sündmuste ning ELi rände- ja varjupaigapoliitika kohta1, 

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 23. aprilli 2015. aasta järeldusi,

– võttes arvesse oma 17. detsembri 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Vahemerel ja 
ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkuse kohta2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendi 2. ja 3. oktoobril 2014. aastal toimunud 
Lampedusa visiidi käigus 3. oktoobril 2013. aastal juhtunud tragöödia aastapäeval 
peetud kõnet,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit komisjoni 
delegatsiooni 2011. aasta novembris toimunud visiidi kohta Lampedusale, 2013. aasta 
veebruaris toimunud visiidi kohta Jordaaniasse Süüria põgenike olukorra hindamiseks 
ning 2014. aasta jaanuaris toimunud visiidi kohta Bulgaariasse eelkõige Süüria 
varjupaigataotlejate ja põgenike olukorra hindamiseks,

1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0176.
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0105.
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– võttes arvesse parlamendi 9. oktoobri 2013. aasta täiskogul toimunud arutelu ELi 
rändepoliitika üle Vahemerel, pidades eelkõige silmas Lampedusa lähedal toimunud 
traagilisi sündmusi, 

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis alates käesoleva 
ametiaja algusest toimunud arutelusid, eelkõige 22. juulil 2014. aastal toimunud arutelu 
Vahemere rakkerühma tegevust käsitleva teatise rakendamise kohta, 4. septembril 2014. 
aastal toimunud arutelu Frontexi tegevuse kohta Vahemere piirkonnas ja Vahemere 
rakkerühma teemal, 24. septembril 2014. aastal komisjoni sisserände- ja 
varjupaigaalaste küsimuste viienda aastaaruande (COM(2014)0288) ning Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) varjupaigavaldkonna olukorda Euroopa Liidus 
käsitleva aastaaruande (2013) teemal, 

– võttes arvesse komisjoni 4. detsembri 2013. aasta teatist Vahemere rakkerühma 
tegevuse kohta (COM(2013)0869),

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 20. detsembri 2013. aasta kohtumise järeldusi,

– võttes arvesse komisjoni 22. mai 2014. aasta töödokumenti Vahemere rakkerühma 
tegevust käsitleva teatise rakendamise kohta (SWD(2014)0173),

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 26.–27. juuni 2014. aasta kohtumisel vastu võetud 
järeldusi, milles määratleti järgmisteks aastateks seadusandliku ja operatiivtegevuse 
kavandamise strateegilised suunised vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal, 

– võttes arvesse poliitilisi suuniseid järgmisele Euroopa Komisjoni koosseisule, mida 
komisjoni president Juncker esitles parlamendi 15. juuli 2014. aasta täiskogu istungil,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. septembri 2014. aasta 
arvamust Euroopa sisserändepoliitika kohta,

– võttes arvesse kohustusi, mille rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Avramopoulos 
võttis kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis 30. septembril 2014. aastal 
toimunud kuulamisel,

– võttes arvesse nõukogu 10. oktoobril 2014. aastal vastu võetud järeldusi meetmete 
võtmise kohta rändevoogude paremaks haldamiseks,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (PACE) 2012. aasta aprilli 
aruannet „Kes vastutab Vahemerel hukkunute eest?”, 

– võttes arvesse rändajate inimõiguste ÜRO eriraportööri aastaaruandeid, eriti 2013. aasta 
aprillis avaldatud aruannet ELi välispiiride haldamise ja selle mõju kohta rändajate 
inimõigustele ning 2014. aasta aprillis avaldatud aruannet rändajate tööalase 
ärakasutamise kohta,

– võttes arvesse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) 2014. aasta aruannet 
varjupaigaküsimuste olukorra kohta Euroopa Liidus,

– võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,
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A. arvestades, et lõppenud suvi on jälle näidanud, et ränne ei ole ajutine nähtus – pagulaste 
hulk suureneb tõenäoliselt veelgi, kuna ebastabiilsus Euroopa välispiiridel üha kasvab, 
tingituna Lähis-Idas ja Sahara-taguses Aafrikas esinevatest konfliktidest, millega 
kaasnevad jõhkrad inimõiguste rikkumised, vägivalla ja terrorismi järsk tõus ning 
kliimamuutuste laastavad tagajärjed, rõhutades veel kord tungivat vajadust teha kõik 
võimalik, et päästa nende inimeste elu, kes põgenevad oma kodumaalt ja kes on 
hädaohus, ning rõhutades seda, et liikmesriikidel tuleb järgida oma rahvusvahelisi 
kohustusi, sealhulgas merepäästekohustusi; 

B. arvestades, et 2015. aasta veebruaris olid varjupaigataotlejate päritoluriikide hulgas 
juhtival kohal Süüria, Afganistan, Eritrea ja Iraak, ning et nendest taotlejatest on 
rohkem kui kahel kolmandikul õigus varjupaigale või täiendavale kaitsele; 

C. arvestades, et Euroopa Ülemkogu viimasel, 25.–26. juunil 2015. aastal toimunud 
kohtumisel ning sellele järgnenud justiits- ja siseküsimuste nõukogu 20. juulil 2015. 
aastal Brüsselis toimunud kohtumisel ei jõudnud ELi juhid pagulaste ümberpaigutamise 
ja ümberasustamise kohustusliku mehhanismi osas kokkuleppele, vaid otsustasid 
vabatahtliku mehhanismi kasuks;  

D. arvestades, et Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk kutsus 3. septembril 2015. 
aastal üles ümber paigutama vähemalt 100 000 pagulast; 

E. arvestades, et praeguste ajutiste otsuste asemel on vaja välja töötada pikemaajaline 
lähenemisviis; 

F. arvestades, et ELi liikmesriikide erinevad seisukohad toovad jätkuvalt esile asjaolu, et 
ELil on 28 killustatud rändepoliitikat, sealhulgas mõned küsitavad seisukohad, mida 
tuleb käsitleda pigem varem kui hiljem;

G. arvestades, et endises Jugoslaavia Makedoonia vabariigis, Serbia Vabariigis ja Ungaris 
praegu valitsev olukord toob esile häbiväärse solidaarsuse puudumise 
varjupaigataotlejate suhtes ning ebapiisavalt koordineeritud ja kooskõlastatud 
tegutsemise; arvestades, et selline olukord tekitab kaose ja viib inimõiguste 
rikkumisteni;

H. arvestades, et mõne liikmesriigi juhid ja paremäärmuslikud erakonnad kasutavad 
praegust olukorda rändevastaste meeleolude õhutamiseks ning süüdistavad ELi kriisi 
tekitamises, põhjustades niiviisi rändajatevastaste vägivallategude hulga suurenemist;

I. arvestades, et ühtsete varjupaigamenetluste ja –standardite puudumise tõttu on 
liikmeriikide pakutav kaitsetase riigiti erinev ning teatavatel juhtudel on 
varjupaigataotlejatele antavad tagatised koguni ebapiisavad;

1. väljendab sügavat kurbust ja muret praeguse humanitaarkriisi pärast; 

2. väljendab solidaarsust arvukate pagulaste ja rändajatega, kes kannatavad lõputu 
konflikti, raskete inimõiguste rikkumiste, ilmsete juhtimisvigade ja julmade 
repressioonide käes; 

3. nõuab tungivalt, et kõik liikmesriigid ja ELi institutsioonid võtaksid Vahemere 
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piirkonnas ja ELi piire ümbritsevatel piirkondadel esineva kriisi lahendamiseks 
viivitamatult meetmeid, mis peaksid põhinema solidaarsusel ja vastutuse õiglasel 
jagamisel, nagu on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 80, ning 
terviklikul lähenemisviisil, mille puhul võetakse arvesse kõiki mõõtmeid, sealhulgas 
turvaline ja seaduslik ränne, põhiõiguste ja -väärtuste täielik järgimine, koostöö 
kolmandate (ELi mittekuuluvate) riikidega ning naasmine vastavalt põhiõigustele ning 
tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõttele, koordineerides ELi sise- ja 
välispoliitikapõhimõtteid, eelkõige ühist välis- ja julgeolekupoliitikat ning kaubandus- 
ja arengupoliitikat; 

4. nõuab Euroopa ühise varjupaigasüsteemi kiiret ja täielikku ülevõtmist ning tõhusat 
rakendamist kõigi osalevate liikmesriikide poolt, tagades seeläbi kehtivate õigusaktide 
alusel ühised Euroopa standardid;

5. mõistab hukka asjaolu, et Euroopa Ülemkogul ei ole õnnestunud rakendada komisjoni 
13. mai 2015. aasta Euroopa rände tegevuskavas esitatud algatusi, mille eesmärk on 
luua usaldusväärne, kogu ELis siduv solidaarsusmehhanism, mis hõlmaks 
kohustuslikku ümberasustamisprogrammi ja liikmesriikidevahelist ümberpaigutamist 
hädaolukorras; peab pikas perspektiivis erakordselt oluliseks, et vaadatakse uuesti läbi 
Dublini määrus, mida seejärel põhjalikult muudetakse kogu ELi hõlmava siduva, alalise 
ja kohustusliku mehhanismi abil, millega on seotud õiglane ümberpaigutamise 
mehhanism; nõuab tungivalt, et liikmesriigid kohaldaksid senikaua täielikult Dublini III 
määruses sätestatud kriteeriumeid, nagu saatjata laste ja perekonna taasühinemise ning 
kaalutlusõigusega seotud klauslid, tagades seeläbi kehtivate õigusaktide alusel ühised 
Euroopa standardid;

6. tõstab esile asjaolu, et 2014. aastal oli Euroopasse saabunud varjupaigataotlejatest 
peaaegu pooltel õigus varjupaigale või täiendavale kaitsele või neile anti 
humanitaarkaalutlustel riigis viibimise luba; rõhutab seetõttu vajadust luua üha rohkem 
seaduslikke ja turvalisi võimalusi ning tõhustada viisaeeskirja raames humanitaarviisade 
andmist, ning kutsub liikmesriike üles humanitaarviisade võimalusi laiemalt kasutama; 

7. rõhutab, et lisaks tugevale ümberasustamisprogrammile, ning arvestades asjaoluga, et 
mõnedel liikmesriikidel puuduvad vajalikud inimressursid, peaksid liikmesriigid kokku 
leppima ka muude seaduslike vahendite kasutamise võimalustes, nagu tõhustatud 
perekonna taasühinemine, erasponsorluse programmid ja paindlik viisakord, sealhulgas 
õppe- ja tööviisad; 

8. tuletab meelde, et varjupaiga taotlemine kujutab endast ühte põhilist inimõigust, mis on 
tagatud rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste kohustustega, mis on siduvad kõigi 
liikmesriikide jaoks; rõhutab seetõttu, et liikmesriigid peaksid rohkem kasutama nende 
käsutuses olevaid menetlusi, näiteks leidma lahenduse küsimusele, kuidas käsitleda 
kiireloomulisi kaitsetaotlusi või kasutada suuremas ulatuses kehtiva õigusraamistiku 
võimalusi, sealhulgas kolmandas riigis asuvas liikmesriigi konsulaadis esitatud 
varjupaigataotluste läbivaatamine;

9. tuletab meelde, et rände puhul on tegemist globaalse ja keerulise nähtusega, mis nõuab 
ka pikaajalist lähenemisviisi, mille raames käsitletaks selle algpõhjuseid, nagu vaesus, 
ebavõrdsus, ebaõiglus ja relvakonfliktid; nõuab tungivalt, et EL, selle liikmesriigid ja 
rahvusvaheline kogukond tugevdaksid oma rolli konfliktide lahendamisel ning aitaksid 
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eelkõige leida jätkusuutlikud poliitilised lahendused konfliktis olevate riikide jaoks, 
nagu Lähis-Ida riigid, Süüria ja Liibüa, ning tõhustaksid kõikide inimõiguste 
aspektidega arvestavat poliitilist dialoogi, sealhulgas piirkondlike organisatsioonidega, 
et toetada kaasavaid ja demokraatlikke institutsioone, suurendada kohalike 
kogukondade vastupanuvõimet ning toetada sotsiaalset ja demokraatlikku arengut 
päritoluriikides ning nende elanike seas;  nõuab tungivalt, et komisjon võtaks sellega 
seoses juhtiva rolli ning tooks kokku maailma liidrid, et käsitleda laiemalt 
rahvusvahelise kogukonna jaoks esmatähtsat teemat; ootab Valletta rändeteemalist 
konverentsi, mis pakub võimalust pidada konstruktiivset dialoogi ELi, Aafrika Liidu ja 
peamiste asjaomaste riikide vahel, kes saavad üheskoos võtta otsustavaid meetmeid 
rändeolukorra nõuetekohaseks lahendamiseks;

10. nõuab humanitaarkoridoride loomist kõikides pagulaste transiidiriikides (Vahemere 
piirkonna ja Lääne-Balkani riigid), et seal saaks anda humanitaarabi ning tagada 
pagulaste esmaste vajaduste rahuldamine ning inimõiguste järgimine; rõhutab, et 
pagulaskriisi humanitaarne lahendamine peaks olema osa pikaajalisest kavast, mis 
hõlmab humanitaarabi andmist pagulaste päritoluriikide naaberriikidele, kiire taastamis- 
ja kaitsevõime tugevdamist, ÜRO asutuste rolli tugevdamist ning poliitilise, sotsiaalse, 
inimõiguste ja majandusliku olukorra parandamist arenguriikides, mis on pagulaste 
päritolu- ja üleminekuriigid; 

11. palub komisjonil tagada, et uus rännet puudutav lähenemisviis on kesksel kohal uues 
arenguraamistikus ning säästva arengu eesmärkide vastuvõtmisel ÜRO 2015. aasta 
septembris New Yorgis toimuval tippkohtumisel; 

12. kutsub komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja 
komisjoni asepresidenti üles korraldama pagulaste kriisi käsitlemiseks rahvusvahelist 
konverentsi, millest võtavad muu hulgas osa EL, selle liikmesriigid, ÜRO asutused, 
USA, asjaomased rahvusvahelised valitsusvälised organisatsioonid ja Araabia riigid 
ning mille eesmärk on koostada ühine ülemaailmne humanitaarabi strateegia; 

13. kutsub liikmesriike üles ratifitseerima kõigi võõrtöötajate ja nende perekonnaliikmete 
õiguste kaitse rahvusvahelist konventsiooni;

14. võtab teadmiseks Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (EUNAVFOR MED) käivitamise 
Vahemere lõunapiirkonna keskosas nende laialdasemate meetmete raames, mille 
eesmärk on lahendada kriis ja päästa merel elusid, ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepaneku, mille ta tegi kaitseministrite 3. septembril 
2015. aastal toimunud kohtumisel ning mille eesmärk on suurendada operatsiooni 
suutlikkust avamerel tegutsemiseks, et püüda kinni ja hävitada rändajate ebaseaduslikult 
üle piiri toimetajate poolt kasutatavad alused ning aidata tabada ebaseadusliku rände 
organiseerijaid; 

15. kutsub komisjoni üles suurendama oluliselt eelarvelist liikumisruumi ja valmisolekut 
2016. aasta eelarve ning mitmeaastase finantsraamistiku raames, võimaldades niiviisi 
anda kiiremat ja suuremat tuge nendele liikmesriikidele, kuhu pagulasi saabub kõige 
rohkem, ning liikmesriikidele pagulaste vastuvõtmiseks ja integreerimiseks; 

16. nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja komisjon suurendaksid vahendeid, mis on mõeldud 
humanitaarkriisidega tegelemiseks ELis ja sellest väljaspool; 
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17. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma viivitamatult meetmeid, et võidelda 
rändajate vastu suunatud vägivalla ja vihakõnega; samuti kutsub ELi ja liikmesriikide 
juhte üles kaitsma selgesõnaliselt Euroopa solidaarsust, inimväärikuse austamist ning 
varjupaigataotlejate õigusi;

18. saab aru kriisikolde süsteemi väärtusest (nagu on kavandatud rände tegevuskavas) 
operatiivtoe tugevdamisel siis, kui varjupaigataotlejad saabuvad, sealhulgas saabujate 
registreerimise ja esialgse menetlemise puhul, kuivõrd käsitletakse ka seda probleemi, 
kuidas varjupaigataotlejaid tuleks liikmesriikide vahel jagada, ning luuakse tõhusad 
sootundlikud mehhanismid erivajadustega inimeste tuvastamiseks ning nende 
suunamiseks asjaomastesse teenistustesse;  

19. kutsub nõukogu ja liikmesriike üles kohe tegutsema, ning tuletab meelde, et käesoleva 
resolutsiooni eesmärk on rakendada komisjoni poolt juba esitatud algatusi, millega 
soovitakse suurendada liikmesriikide vahelist solidaarsust ja vastutuse jagamist, 
sealhulgas uus ettepanek ELi toimimise lepingu artikli 78 lõikele 2 tugineva alalise 
ümberpaigutamise mehhanismi kohta, mille raames tuleks esimese õige sammuna 
oluliselt suurendada ümberpaigutamiskohtade arvu, ning arvestades, et selliste 
küsimuste valdkonnas pädev kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
koostab praegu raportit, mis kajastab Euroopa Parlamendi keskpika ja pika tähtajaga 
poliitikasuundumusi rände valdkonnas; rõhutab, et pagulaste olukorraga tegelemine 
tuleb viivitamatult asetada esmatähtsale kohale, kuna sel juhul, kui sellega ei tegeleta, 
võib see tuua kaasa jätkuvad ja üha sagenevad ebaseaduslikud ja eluohtlikud 
piiriületused ELi sisenemiseks; 

20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


