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LÜHISELGITUS

Varjupaiga- ja Rändefondi nagu ka mitmeaastase finantsraamistiku üldeesmärk on pakkuda 
liikmesriikidele rahalist ja tehnilist abi varjupaiga-, rände- ja välispiiride alaste probleemide 
jätkusuutlikuks lahendamiseks.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 80 on selgelt sätestatud, et Euroopa Liidu ühine 
poliitika nendes valdkondades põhineb solidaarsuse ja liikmesriikide vastutuse õiglase 
jagamise põhimõttel. 

Varjupaiga- ja Rändefondile, mille eesmärk on see terviklik käsitus ellu viia, tuleb 
ajavahemikul 2021–2027 eraldada märkimisväärses mahus vahendeid, et hõlbustada fondi 
õiglast, tõhusat ja kohusetundlikku rakendamist.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifond

Selgitus

Horisontaalne muudatusettepanek, mis kehtib kogu teksti ulatuses. Integratsioon on fondi 
oluline osa ja see peaks ka selle nimes kajastuma.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Fondist tuleks toetada (7) Fondist tuleks toetada 
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rändevoogude tõhusat juhtimist ja 
edendada muu hulgas varjupaiga 
valdkonna ühiseid meetmeid, sealhulgas 
liikmesriikide jõupingutusi rahvusvahelist 
kaitset vajavate isikute vastuvõtmisel, 
asustades või paigutades rahvusvahelise 
kaitse taotlejaid või rahvusvahelise kaitse 
saajaid liikmesriikide vahel ümber ning 
toetades integratsioonistrateegiaid ja 
tõhusamat seadusliku rände poliitikat, et 
tagada liidu pikaajaline konkurentsivõime 
ja tema sotsiaalmudeli tulevik ning 
vähendada jätkusuutliku tagasisaatmis- ja 
tagasivõtmispoliitika abil ebaseadusliku 
rände stiimuleid. Fondist tuleks toetada 
koostöö süvendamist kolmandate riikidega, 
et tugevdada varjupaika või muud 
rahvusvahelise kaitse vormi taotlevate 
isikute voogude juhtimist, avardada 
seadusliku sisserände võimalusi, võidelda 
ebaseadusliku rändega ning tagada 
kolmandatesse riikidesse tagasisaatmise ja 
sealse tagasivõtmise jätkusuutlikkus.

rändevoogude tõhusat juhtimist ja 
edendada muu hulgas varjupaiga 
valdkonna ühiseid meetmeid, sealhulgas 
liikmesriikide jõupingutusi rahvusvahelist 
kaitset vajavate isikute vastuvõtmisel, 
asustades või paigutades rahvusvahelise 
kaitse taotlejaid või rahvusvahelise kaitse 
saajaid liikmesriikide vahel ümber ning 
toetades integratsioonistrateegiaid ja 
tõhusamat seadusliku rände poliitikat, et 
tagada liidu pikaajaline konkurentsivõime 
ja tema sotsiaalmudeli tulevik ning 
vähendada jätkusuutliku tagasisaatmis- ja 
tagasivõtmispoliitika abil ebaseadusliku 
rände stiimuleid. Fondist tuleks toetada 
koostöö süvendamist kolmandate riikidega, 
et tugevdada varjupaika või muud 
rahvusvahelise kaitse vormi taotlevate 
isikute voogude juhtimist, avardada 
seadusliku sisserände võimalusi, võidelda 
ebaseadusliku rändega ning tagada 
kolmandatesse riikidesse tagasisaatmise ja 
sealse tagasivõtmise jätkusuutlikkus nii 
vabatahtlikel kui ka sunniviisilistel 
juhtudel.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Arvestades kohalike ja piirkondlike 
ametiasutuste ning kodanikuühiskonna 
organisatsioonide olulist rolli integratsiooni 
valdkonnas ja selleks, et hõlbustada
seesuguste üksuste juurdepääsu liidu 
tasandi rahastamisele, peaks fond aitama 
lihtsustada kohalike ja piirkondlike 
omavalitsuste või kodanikuühiskonna 
organisatsioonide integratsioonivaldkonna 
meetmete rakendamist, sealhulgas 
temaatilise rahastu kasutamise ja nende 
meetmete suurema kaasrahastamise määra 
kaudu.

(17) Arvestades kohalike ja piirkondlike 
ametiasutuste ning kodanikuühiskonna 
organisatsioonide olulist rolli integratsiooni 
valdkonnas ja selleks, et parandada ja 
kiirendada seesuguste üksuste juurdepääsu 
liidu tasandi rahastamisele, peaks fond 
aitama lihtsustada kohalike ja piirkondlike 
omavalitsuste või kodanikuühiskonna 
organisatsioonide integratsioonivaldkonna 
meetmete rakendamist, sealhulgas 
temaatilise rahastu kasutamise ja nende 
meetmete suurema kaasrahastamise määra 
kaudu.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Tõhus tagasisaatmispoliitika on 
liidu ja selle liikmesriikide igakülgse 
rändekäsituse lahutamatu osa. Fondist 
tuleks toetada ja selle abil tuleks 
soodustada liikmesriikide jõupingutusi 
ühiste tagasisaatmisnõuete (nagu need on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis 2008/115/EÜ)15 ning 
integreeritud ja kooskõlastatud 
tagasisaatmisstrateegia rakendamisel ja 
edasiarendamisel. Jätkusuutliku 
tagasisaatmispoliitika tagamiseks tuleks 
fondist samamoodi toetada ka seotud 
meetmeid kolmandates riikides, näiteks
tagasipöördujate taasintegreerimist.

(20) Tõhus tagasisaatmispoliitika on 
liidu ja selle liikmesriikide igakülgse 
rändekäsituse lahutamatu osa. Fondist 
tuleks toetada ja selle abil tuleks 
soodustada liikmesriikide jõupingutusi 
ühiste tagasisaatmisnõuete (nagu need on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis 2008/115/EÜ)15 ning 
integreeritud ja kooskõlastatud 
tagasisaatmisstrateegia rakendamisel ja 
edasiarendamisel. Nii vabatahtlikel kui ka 
sunniviisilistel juhtudel jätkusuutliku 
tagasisaatmispoliitika tagamiseks, tuleks 
fondist samamoodi toetada ka seotud 
meetmeid kolmandates riikides, näiteks 
tagasipöördujate taasintegreerimist.

_________________ _________________

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
detsembri 2008. aasta direktiiv 
2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta 
liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate 
kolmandate riikide kodanike 
tagasisaatmisel (ELT L 348, 24.12.2008, lk 
98).

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
detsembri 2008. aasta direktiiv 
2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta 
liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate 
kolmandate riikide kodanike 
tagasisaatmisel (ELT L 348, 24.12.2008, lk 
98).

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Vabatahtlik ja sunniviisiline 
tagasisaatmine on siiski omavahel seotud ja 
neil on vastastikku võimendav mõju ning 
seepärast tuleks kutsuda liikmesriike üles 
suurendama nende kahe tagasipöördumise 
vormi vastastikust täiendavust. Terviklike 
varjupaiga- ja seadusliku rände süsteemide 
oluline osa on väljasaatmise võimalus. 

(22) Vabatahtlik ja sunniviisiline 
tagasisaatmine on siiski omavahel seotud ja 
neil on vastastikku võimendav mõju ning 
seepärast tuleks kutsuda liikmesriike üles 
suurendama nende kahe tagasipöördumise 
vormi vastastikust täiendavust. Terviklike 
varjupaiga- ja seadusliku rände süsteemide 
oluline osa on väljasaatmise võimalus. 
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Seetõttu tuleks fondist vajaduse korral 
toetada liikmesriikide meetmeid, mida 
võetakse väljasaatmise lihtsustamiseks ja 
rakendamiseks kooskõlas liidu õiguses 
sätestatud nõuetega ning tagasipöördujate 
põhiõigusi ja väärikust täiel määral 
austades.

Seetõttu tuleks fondist vajaduse korral 
toetada liikmesriikide meetmeid, mida 
võetakse väljasaatmise ja sunniviisilise 
tagasisaatmise lihtsustamiseks ja 
rakendamiseks kooskõlas liidu õiguses 
sätestatud nõuetega ning tagasipöördujate 
põhiõigusi ja väärikust täiel määral 
austades.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Lisaks käesoleva määruse kohasele 
isikute tagasipöördumise toetamisele tuleks 
fondist toetada ka muid meetmeid, mille 
eesmärk on võidelda ebaseadusliku 
rändega ning tegeleda ebaseadusliku rände 
põhjuste või olemasolevatest seaduslikest 
rände-eeskirjadest kõrvalekaldumisega, 
tagades seeläbi liikmesriikide 
sisserändesüsteemide terviklikkuse.

(25) Lisaks käesoleva määruse kohasele 
isikute tagasipöördumise toetamisele nii 
vabatahtlikel kui ka sunniviisilistel 
juhtudel, tuleks fondist toetada ka muid 
meetmeid, mille eesmärk on võidelda 
ebaseadusliku rändega ning tegeleda 
ebaseadusliku rände põhjuste või 
olemasolevatest seaduslikest rände-
eeskirjadest kõrvalekaldumisega, tagades 
seeläbi liikmesriikide sisserändesüsteemide 
terviklikkuse.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Fondis peaks kajastuma vajadus 
suurema paindlikkuse ja lihtsustamise 
järgi, ent samas tuleks järgida 
prognoositavusega seonduvaid nõudeid 
ning tagada vahendite õiglane ja 
läbipaistev jaotamine, et täita käesolevas 
määruses kehtestatud valdkondlikud ja 
erieesmärgid.

(33) Fondis peaks kajastuma vajadus 
suurema läbipaistvuse, paindlikkuse ja 
lihtsustamise järgi, ent samas tuleks järgida 
prognoositavusega seonduvaid nõudeid 
ning tagada vahendite õiglane ja 
läbipaistev jaotamine, et täita käesolevas 
määruses kehtestatud valdkondlikud ja 
erieesmärgid.

Muudatusettepanek 8
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Fondist tuleks anda toetust 
varjupaiga andmise ja tagasisaatmisega 
seotud tegevuskulude katmiseks ning 
liikmesriikidel tuleks võimaldada säilitada 
liidu kui terviku jaoks nii vajalik suutlikkus 
nende teenuste osutamisel. Selline toetus 
seisneb käesoleva fondi eesmärkidele 
vastavate konkreetsete kulude täielikus 
hüvitamises ning see peaks olema 
liikmesriikide programmide lahutamatu 
osa.

(40) Fondist tuleks anda toetust 
varjupaiga andmise ja nii vabatahtliku kui 
ka sunniviisilise tagasisaatmisega seotud 
tegevuskulude katmiseks ning 
liikmesriikidel tuleks võimaldada säilitada 
liidu kui terviku jaoks nii vajalik suutlikkus 
nende teenuste osutamisel. Selline toetus 
seisneb käesoleva fondi eesmärkidele 
vastavate konkreetsete kulude täielikus 
hüvitamises ning see peaks olema 
liikmesriikide programmide lahutamatu 
osa.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Pidades silmas kliimamuutustega 
võitlemise olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega rakendada Pariisi kokkulepet 
ning pidada kinni ÜRO kestliku arengu 
eesmärkidest, aitab fond võtta arvesse 
kliimameetmeid ja saavutada kogu eelarvet 
hõlmav eesmärk, mille kohaselt peaks 
25 % ELi kulutustest toetama 
kliimaeesmärkide täitmist. Fondi 
ettevalmistamise ja rakendamise ajal 
tehakse kindlaks asjakohased meetmed 
ning neid hinnatakse uuesti asjakohaste 
hindamiste ja läbivaatamiste käigus.

(55) Pidades silmas kliimamuutustega 
võitlemise olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega rakendada Pariisi kokkulepet 
ning pidada kinni ÜRO kestliku arengu 
eesmärkidest, aitab fond võtta arvesse 
kliimameetmeid ja saavutada üldeesmärki, 
mille kohaselt peaks mitmeaastase 
finantsraamistiku 2021–2027 kestuse ajal 
25 % ELi kulutustest toetama 
kliimaeesmärkide täitmist, ning iga-aastast 
30 % eesmärki võimalikult kiiresti, kuid 
hiljemalt 2027. aastaks. Fondi 
ettevalmistamise ja rakendamise ajal 
tehakse kindlaks asjakohased meetmed 
ning neid hinnatakse uuesti asjakohaste 
hindamiste ja läbivaatamiste käigus.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Selleks et tagada käesoleva 
määruse rakendamise ühetaolised 
tingimused, tuleks rakendamisvolitused 
anda komisjonile. Neid volitusi tuleks 
kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) nr 182/201129. 
Kontrollimenetlust tuleks kasutada 
rakendusaktide puhul, millega sätestatakse 
liikmesriikide ühised kohustused, eelkõige 
teabe edastamisel komisjonile, ning 
nõuandemenetlust tuleks kasutada nende 
rakendusaktide vastuvõtmisel, mis on 
seotud komisjonile programmitöö ja 
aruandmise raames teabe edastamise 
korraga, arvestades nende aktide 
puhttehnilist laadi.

(57) Selleks et tagada käesoleva 
määruse rakendamise ühetaolised 
tingimused, tuleks rakendamisvolitused 
anda komisjonile. Komisjoni esitatud 
delegeeritud õigusaktidega tuleb tagada, 
et nõukogu ja parlamendi jaoks oleks 
Euroopa rahaliste vahendite kasutamine 
täielikult läbipaistev. Neid volitusi tuleks 
kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) nr 182/201129. 
Kontrollimenetlust tuleks kasutada 
rakendusaktide puhul, millega sätestatakse 
liikmesriikide ühised kohustused, eelkõige 
teabe edastamisel komisjonile, ning 
nõuandemenetlust tuleks kasutada nende 
rakendusaktide vastuvõtmisel, mis on 
seotud komisjonile programmitöö ja 
aruandmise raames teabe edastamise 
korraga, arvestades nende aktide
puhttehnilist laadi.

_________________ _________________

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) 
nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes 
(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) 
nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes 
(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) aidata võidelda ebaseadusliku rände 
vastu ning tagada tõhus tagasisaatmine 
kolmandatesse riikidesse ja tõhus 
vastuvõtmine kolmandates riikides.

(c) aidata võidelda ebaseadusliku rände 
vastu ning tagada tõhus tagasisaatmine (nii 
vabatahtlikult kui ka sunniviisilistel 
juhtudel) kolmandatesse riikidesse ja tõhus 
vastuvõtmine kolmandates riikides.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Fondi rakendamiseks on aastateks 
2021–2027 ette nähtud rahastamispakett, 
mille suurus jooksevhindades on 
10 415 000 000 eurot.

1. Fondi rakendamiseks on aastateks 
2021–2027 ette nähtud rahastamispakett, 
mille suurus 2018. aasta hindades on 
9 204 957 000 eurot (jooksevhindades 
10 415 000 000 eurot).

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 6 249 000 000 eurot eraldatakse 
eelarve jagatud täitmise raames 
rakendatavatele programmidele;

(a) 5 522 974 200 eurot 2018. aasta 
hindades (6 249 000 000 eurot
jooksevhindades) eraldatakse eelarve 
jagatud täitmise raames rakendatavatele 
programmidele;

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 4 166 000 000 eurot eraldatakse 
temaatilisele rahastule.

(b) 3 681 982 800 eurot 2018. aasta 
hindades (4 166 000 000 eurot
jooksevhindades) eraldatakse temaatilisele 
rahastule.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu eelarvest eraldatav rahaline 
toetus ei või ületada 75 % projekti 

1. Liidu eelarvest eraldatav rahaline 
toetus ei või ületada 80 % projekti 
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rahastamiskõlblikest kogukuludest. rahastamiskõlblikest kogukuludest. 
Liikmesriike kutsutakse üles eraldama 
fondi vahenditest toetatavaks tegevuseks 
lisavahendeid.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Meede, mis on saanud toetust 
fondist, võib saada toetust ka mis tahes 
muust liidu programmist, sealhulgas 
eelarve jagatud täitmise alla kuuluvatest 
fondidest, tingimusel, et neist toetustest ei 
kaeta samu kulusid. Toetust andnud liidu 
programmide eeskirju kohaldatakse 
vastavalt selle osa suhtes, millega nad on 
meedet toetanud. Kumulatiivse rahastamise 
kogusumma ei tohi ületada meetme 
rahastamiskõlblikke kogukulusid ja liidu 
eri programmidest antavat toetust võib 
arvestada proportsionaalselt kooskõlas 
dokumentidega, milles on sätestatud 
toetuse tingimused.

1. Meede, mis on saanud toetust 
fondist, võib saada toetust ka mis tahes 
muust liidu programmist, sealhulgas 
eelarve jagatud täitmise alla kuuluvatest 
fondidest, tingimusel, et neist toetustest ei 
kaeta samu kulusid. Komisjoni esitatud 
programmid täiendavad üksteist 
sünergiliselt ja need tuleb välja töötada 
sedavõrd läbipaistval viisil, et oleks 
välistatud igasugune kattumine. Toetust 
andnud liidu programmide eeskirju 
kohaldatakse vastavalt selle osa suhtes, 
millega nad on meedet toetanud. 
Kumulatiivse rahastamise kogusumma ei
tohi ületada meetme rahastamiskõlblikke 
kogukulusid ja liidu eri programmidest 
antavat toetust võib arvestada 
proportsionaalselt kooskõlas 
dokumentidega, milles on sätestatud 
toetuse tingimused.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid peavad 15. 
veebruariks 2023 ja iga järgneva aasta 
samaks kuupäevaks kuni 2031. aastani 
(kaasa arvatud) esitama komisjonile iga-
aastase tulemusaruande, nagu see on 
sätestatud määruse (EL) .../2021 [ühissätete 
määrus] artikli 36 lõikes 6. 2023. aastal 

1. Liikmesriigid peavad 15. 
veebruariks 2023 ja iga järgneva aasta 
samaks kuupäevaks kuni 2031. aastani 
(kaasa arvatud) esitama komisjonile iga-
aastase tulemusaruande, nagu see on 
sätestatud määruse (EL) .../2021 [ühissätete 
määrus] artikli 36 lõikes 6. 2023. aastal 
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esitatav aruanne peab hõlmama programmi 
rakendamist kuni 30. juunini 2022.

esitatav aruanne peab hõlmama programmi 
rakendamist kuni 30. juunini 2022. 
Liikmesriigid avaldavad need aruanded 
vastavalt ühissätete määruse artiklile 44 
haldusasutuse vastaval veebilehel.
Komisjon avalikustab tulemuslikkuse 
aastaaruanded selleteemalisel veebilehel.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile igal aastal aruande 
rahaliste vahendite kasutamise või 
mittekasutamise, rahastatud meetmete 
edu või ebaedu ja nende Euroopa 
lisaväärtuse kohta.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1 – alapunkt b – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 40 % ebaseadusliku rände vastase 
võitluse, sealhulgas tagasisaatmise 
valdkonnale.

– 40 % ebaseadusliku rände vastase 
võitluse, sealhulgas nii vabatahtliku kui ka 
sunniviisilise tagasisaatmise valdkonnale.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ebaseadusliku rände vastase 
võitluse, sealhulgas tagasisaatmise 
valdkonnas võetakse arvesse järgmisi 
kriteeriume, mille osatähtsused on 
järgmised:

4. Ebaseadusliku rände vastase 
võitluse, sealhulgas vabatahtliku ja 
sunniviisilise tagasisaatmise valdkonnas 
võetakse arvesse järgmisi kriteeriume,
mille osatähtsused on järgmised:
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) varjupaiga, seadusliku rände, 
integratsiooni, tagasipöördumise ja 
ebaseadusliku rände riiklike strateegiate 
koostamine ja arendamine;

(a) varjupaiga, seadusliku rände, 
integratsiooni, vabatahtliku ja
sunniviisilise tagasipöördumise ning
ebaseadusliku rände riiklike strateegiate 
koostamine ja arendamine;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 4 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tagasisaatmise ettevalmistamine, 
sealhulgas tagasisaatmisotsuste tegemise 
tinginud meetmed, kolmandate riikide 
kodanike tuvastamine, reisidokumentide 
väljastamine ja pereliikmete otsimine;

(e) vabatahtliku ja sunniviisilise 
tagasisaatmise ettevalmistamine,
sealhulgas tagasisaatmisotsuste tegemise 
tinginud meetmed, kolmandate riikide 
kodanike tuvastamine, reisidokumentide 
väljastamine ja pereliikmete otsimine;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 4 – alapunkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) ebaseadusliku rände vastu 
võitlemisel ning tõhusa tagasisaatmise ja 
tagasivõtmise valdkonnas kolmandate 
riikidega tehtav koostöö, sealhulgas 
tagasivõtulepingute ja muude kokkulepete 
rakendamise raames;

(k) ebaseadusliku rände vastu 
võitlemisel ning tõhusa nii vabatahtliku 
kui ka sunniviisilise tagasisaatmise ja 
tagasivõtmise valdkonnas kolmandate 
riikidega tehtav koostöö, sealhulgas 
tagasivõtulepingute ja muude kokkulepete 
rakendamise raames;
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