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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.) 

 

 

 

 

 

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud 

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 
 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 

on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 

läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 

puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 

märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 

neljandale reale viide muudetavale sättele. 

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud 

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 

tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 

tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 

kriipsutatud.  

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 

lõpliku teksti vormistamiseks. 
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta 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 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2016)0270), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 78 lõike 2 

punkti e, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-

0173/2016), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse Tšehhi Esindajatekoja, Tšehhi Senati, Itaalia Senati, Ungari Rahvuskogu, 

Poola Seimi, Poola Senati, Rumeenia Saadikutekoja ja Slovakkia Rahvuskogu poolt 

subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 

alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta 

subsidiaarsuse põhimõttele, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. oktoobri 2016. aasta 

arvamust1, 

– võttes arvesse Regioonide Komitee 8. detsembri 2016. aasta arvamust2, 

– võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 

uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta3, 

– võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 104 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 

30. novembri 2016. aasta kirja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile, 

– võttes arvesse kodukorra artikleid 104 ja 59, 

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning 

väliskomisjoni ja eelarvekomisjoni arvamusi (A8-0000/2017), 

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste 

konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda komisjoni ettepanek muid sisulisi 

muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate 

õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub 

                                                 
1 ELT C 34, 2.2.2017, lk 144. 
2 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata. 
3 EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1. 
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ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta; 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha, võttes arvesse Euroopa 

Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitusi; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 

seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Euroopa Liidu Varjupaigaamet 

peaks asjakohaselt toetama käesoleva 

määruse rakendamist, eelkõige määrates 

korrigeeriva jaotusmehhanismi raames 

varjupaigataotlejate jaotamiseks kindlaks 

võrdlusaluse ja kohandades igal aastal 

Eurostati andmete põhjal võrdlusaluse 

aluseks olevaid arve, samuti võrdlusalust. 

(9) Euroopa Liidu Varjupaigaamet 

(edaspidi „varjupaigaamet“) peaks 

asjakohaselt toetama käesoleva määruse 

rakendamist, eelkõige määrates 

korrigeeriva jaotusmehhanismi raames 

varjupaigataotlejate jaotamiseks kindlaks 

võrdlusaluse ja kohandades igal aastal 

Eurostati andmete põhjal võrdlusaluse 

aluseks olevaid arve, samuti võrdlusalust. 

Varjupaigaamet peaks samuti koostama 

tihedas koostöös liikmesriikide asjaomaste 

ametiasutustega teabematerjale. 

Varjupaigaamet peaks järk-järgult saama 

vastutavaks käesoleva määruse kohaselt 

rahvusvahelist kaitset taotlevate ja saavate 

isikute üleandmise eest. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanek ajakohastab põhjendust, võttes eelkõige arvesse artiklitesse 6 ja 38 tehtud 

muudatusi. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Vastavalt 1989. aasta ÜRO lapse 

õiguste konventsioonile ja Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartale peaksid liikmesriigid 

käesoleva määruse kohaldamisel 

esmatähtsaks pidama lapse parimaid 

huvisid. Lapse parimate huvide hindamisel 

peaksid liikmesriigid võtma eelkõige 

nõuetekohaselt arvesse alaealise heaolu 

ning sotsiaalset arengut, turvalisuse ja 

julgeoleku kaalutlusi ning alaealise 

arvamust vastavalt tema vanusele ja 

küpsusele, sealhulgas ka tema päritolu. 

Lisaks tuleks saatjata alaealiste jaoks 

sätestada konkreetsed menetluslikud 

tagatised nende eriti haavatava olukorra 

tõttu. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

Or. en 

Selgitus 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

 

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 
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Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanek tuleneb artikli 3 lõike 3 väljajätmisest. Raportöör ei ole iseenesest 

vastuvõetavusmenetluste vastu, kuid nende kasutamine enne vastutava liikmesriigi määramist 

tähendaks kõige suurema surve all olevatele liikmesriikidele (uut) ebamõistlikku 

lisakoormust. Liikmesriikidel oleks siiski võimalik vastuvõetavusmenetlust korraldada siis, kui 

taotleja on (varjupaigamenetluste määruse sätete kohaselt) vastutavas liikmesriigis. 

Julgeolekuküsimusi käsitletakse eraldi. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Ühe pere liikmete rahvusvahelise 

kaitse taotluste menetlemine koos ühes 

liikmesriigis võimaldab tagada taotluste 

põhjaliku läbivaatamise, nende suhtes 

tehtavate otsuste omavahelise kooskõla ja 

selle, et pereliikmeid üksteisest ei lahutata. 

(18) Ühe pere liikmete rahvusvahelise 

kaitse taotluste menetlemine koos ühes 

liikmesriigis võimaldab tagada taotluste 

põhjaliku läbivaatamise, nende suhtes 

tehtavate otsuste omavahelise kooskõla ja 

selle, et pereliikmeid üksteisest ei lahutata. 

Ühe pere liikmete taotluste koos 

menetlemine ei piira taotleja õigust 

esitada taotlus eraldi. 

Or. en 

Selgitus 

See ei ole muudatus, vaid pigem kohaldatava õiguse selgitus. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 

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 

(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 
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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 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. 

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. 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 eestkostja 

määramine, kelle ülesanne on kaitsta 

kõikide lastele ettenähtud õiguste 

austamist. Enne saatjata alaealise 

üleandmise kohta otsuse tegemist peaks 

vastavalt kvalifitseeritud ja vastavate 

teadmistega valdkondadevaheline 

meeskond hindama tema parimaid huve. 

Or. en 

Selgitus 

Unaccompanied children are some of the most vulnerable applicants and their interests must 

be appropriately protected. Attempting to transfer unaccompanied minors back to the first 

member state of arrival has proven to be an extremely time-consuming exercise which the 

CJEU has considered not to be in the best interest of the child in the landmark ruling MA and 

Others V the UK. Your rapporteur therefor suggests a model which would ensure a fair 

distribution between Member States for the reception of unaccompanied minors whilst 

ensuring full respect of the right of the minors as well as their swift access to the asylum 

procedure in a stable environment. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Eeldamine, et liikmesriik kannab 

vastutust temale esitatud taotluste 

läbivaatamise eest juhtudel, kus selline 

läbivaatamine ei kuulu käesolevas 

määruses sätestatud kriteeriumide alusel 

tema vastutusalasse, võib vähendada 

süsteemi tõhusust ja jätkusuutlikkust ning 

peaks olema erandlik. Seepärast peaks 

liikmesriigil olema võimalus teha 

vastutuskriteeriumidest erandeid üksnes 

humaansetel põhjustel, eelkõige 

perekondlikel põhjustel enne vastutava 

liikmesriigi kindlaksmääramist, ning 

vaadata läbi selles või mõnes muus 

liikmesriigis esitatud rahvusvahelise 

kaitse taotlus, isegi kui see liikmesriik ei 

vastuta määruses sätestatud siduvate 

kriteeriumide alusel sellise taotluse 

läbivaatamise eest. 

(21) Liikmesriigil peaks olema 

võimalus teha vastutuskriteeriumidest 

erandeid ja vaadata selles või mõnes 

muus liikmesriigis esitatud rahvusvahelise 

kaitse taotlus läbi, isegi kui selline 

läbivaatamine ei kuulu käesolevas 

määruses sätestatud siduvate kriteeriumide 

alusel tema vastutusalasse. Selleks et 

võidelda teisese rände nähtuse vastu ja 

julgustada varjupaigataotlejaid esitama 

taotluse kohe oma esmase saabumise 

liikmesriigis, peaks taotlejal olema 

võimalus teha kirjaliku, nõuetekohaselt 

põhjendatud taotluse, mis tugineb 

eelkõige tema kaugematele pereliikmetele, 

kultuurilistele või sotsiaalsetele sidemetele 
või keeleoskusele, mis hõlbustaks tema 

lõimumist vastavasse liikmesriiki, et tema 

taotluse vaataks läbi liikmesriik, kus 

taotlus esitati, või et see liikmesriik paluks 

mõnel teisel liikmesriigil vastutust kanda. 

Or. en 

Selgitus 

See vastab artikli 19 muudatustele, mille eesmärk on taastada Dublini III määruse sõnastus, 

mis andis liikmesriikidele paindlikuma kaalutlusõiguse, võimaldades neil võtta vastutuse ka 

juhtudel, mil kohaldatavad eeskirjad neid selleks ei kohusta. Teisese rände vastu võitlemiseks 

ning selleks, et pakkuda taotlejate ja liikmesriikide kokkuviimiseks lihtsustatud vahendit, 

peaks taotlejal olema ka võimalik paluda, et konkreetne liikmesriik vastutaks tema taotluse 

läbivaatamise eest. 

 

Muudatusettepanek  7 

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 

(22) Käesoleva määruse eesmärkide 

saavutamise tagamiseks ja selle 

kohaldamise takistuste vältimiseks, 

eelkõige põgenemise ja liikmesriikide 

vahel teisese rände ärahoidmiseks, tuleks 
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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 

rahuldatud. 

luua taotlejate ja liikmesriikide koostööd 

tagavad menetlused, millega kõrvaldataks 

käesoleva määruse toimimist takistama 

õhutavad stiimulid. Samuti on vaja 

kehtestada selged kohustused, mida 

taotleja peab menetluse raames täitma, 

ning tuleb tagada, et kõiki taotlejaid 

teavitatakse nõuetekohaselt käesoleva 

määruse kohaldamisest. Alaealiste, 

eelkõige saatjata alaealiste toetust ja 

kaitset tuleks tõhustada. 

Or. en 

Selgitus 

Raportöör on valinud teisese rände vastu võitlemiseks teistsuguse vaatenurga. Selle asemel, 

et püüda kehtestada ebatõhusaid karistusi käitumise eest, mis on praeguseid eeskirju silmas 

pidades läbinisti mõistetav, peaksime püüdma kõrvaldada teisest rännet põhjustavad tegurid. 

Taotlejal ei peaks ühte või teise liikmesriiki reisides olema võimalik mõjutada seda, milline 

liikmesriik tema taotluse läbivaatamise eest vastutama hakkab. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (22 a) Selleks et aidata taotlejatel 

Euroopa ühise varjupaigasüsteemi 

toimimist paremini mõista, on vaja 

teabeedastust märkimisväärselt 

parandada. Panustamine taotlejatele 

varakult kättesaadava teabe edastamisesse 

suurendab oluliselt tõenäosust, et 

taotlejad mõistavad, tunnustavad ja 

järgivad käesoleva määruse kohaseid 

menetlusi suuremal määral kui seni. 

Haldusnõuete vähendamiseks ja ühiste 

ressursside tõhusaks kasutamiseks peaks 

varjupaigaamet koostama tihedas 

koostöös liikmesriikide ametiasutustega 

sobivad teabematerjalid. Varjupaigaamet 
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peaks nende materjalide koostamisel 

kasutama täiel määral ära kaasaegset 

infotehnoloogiat. Varjupaigataotlejate 

nõuetekohaseks abistamiseks peaks 

varjupaigaamet koostama ka 

audiovisuaalseid teabematerjale, mida 

saab kasutada kirjalike teabematerjalide 

täiendamiseks. Varjupaigaamet peaks 

vastutama taotlejatele ja võimalikele 

taotlejatele Euroopa ühise 

varjupaigasüsteemi toimimise kohta teavet 

jagava spetsiaalse veebisaidi hooldamise 

eest, mille eesmärk on võidelda sageli 

ebaõige teabe vastu, mida annavad 

inimkaubitsejad. Varjupaigaameti 

koostatud teabematerjalid tuleks tõlkida 

kõikidesse peamistesse keeltesse, mida 

Euroopasse saabuvad varjupaigataotlejad 

räägivad, ja peaksid olema neis keeltes 

kättesaadavad. 

Or. en 

Selgitus 

Ehkki taotlejate parem teavitamine nõuab Euroopa Liidu ja liikmesriikide panust, võib see 

aidata märkimisväärselt vähendada veelgi suuremaid kulusid süsteemi teistes osades, hoides 

ära teisese rände, kulukaid teiseseid üleandmisi ja kohtumenetlusi. Samas aitaks see Euroopa 

ühist varjupaigasüsteemi palju paremini mõista ja aktsepteerida. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (22 b) Eri kategooriatesse kuuluvatel 

taotlejatel on erinevad teabevajadused 

ning seetõttu tuleb teavet esitada mitmel 

viisil ja seda tuleb kohandada vastavalt 

nende vajadustele. Eriti oluline on tagada, 

et alaealistel oleks juurdepääs 

lastesõbralikule teabele, mis vastab nende 

vajadustele ja olukorrale. Lastesõbralikus 

keskkonnas täpse, kvaliteetse teabe 

pakkumine nii saatjaga kui ka saatjata 

alaealistele võib mängida olulist rolli hea 
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keskkonna pakkumisel, kuid samuti 

selleks, et tuvastada juhtumeid, kus 

kahtlustatakse inimkaubandust. 

Or. en 

Selgitus 

See põhjendus selgitab, miks on artiklis 6 sätestatud eri teabekategooriad. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Selleks et hõlbustada 

rahvusvahelise kaitse taotluse 

läbivaatamise eest vastutava liikmesriigi 

määramist, tuleks korraldada taotlejaga 

vestlus, välja arvatud juhul, kui taotleja on 

põgenenud või kui taotleja esitatud teave 

on vastutava liikmesriigi 

kindlaksmääramiseks piisav . Taotlejat 

tuleks teavitada kohe pärast rahvusvahelise 

kaitse taotluse esitamist eelkõige sellest, et 

kohaldatakse käesolevat määrust; 

võimaluse puudumisest valida liikmesriiki, 

kes vaatab läbi tema varjupaigataotluse; 

tema käesoleva määruse kohastest 

kohustustest ja nende täitmata jätmise 

tagajärgedest. 

(23) Selleks et hõlbustada 

rahvusvahelise kaitse taotluse 

läbivaatamise eest vastutava liikmesriigi 

määramist, tuleks korraldada taotlejaga 

vestlus, välja arvatud juhul, kui taotleja on 

põgenenud või kui taotleja esitatud teave 

on vastutava liikmesriigi 

kindlaksmääramiseks piisav. Taotlejat 

tuleks teavitada kohe pärast rahvusvahelise 

kaitse taotluse esitamist eelkõige sellest, et 

kohaldatakse käesolevat määrust; 

võimaluse puudumisest valida liikmesriiki, 

kes vaatab läbi tema varjupaigataotluse; 

tema käesoleva määruse kohastest 

kohustustest ja nende täitmata jätmise 

tagajärgedest. Samuti peaks taotlejat täiel 

määral teavitama tema õigustest, 

sealhulgas õigusest tõhusale 

õiguskaitsevahendile ja õigusabile. 

Taotlejale tuleks anda teavet keeles, 

millest ta aru saab, kokkuvõtlikul, 

läbipaistval, arusaadaval ja hõlpsasti 

juurdepääsetaval kujul, kasutades selget 

ja lihtsat sõnastust. 

Or. en 

Selgitus 

Põhjenduse selgitus, millega tagatakse, et see ei hõlma mitte ainult taotleja kohustusi, vaid ka 

õigusi, mis tulenevad artiklitest 6 ja 7 
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Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 

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) 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, tingimusel et selline 

üleandmine on lapse parimates huvides. 
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. 

Or. en 

Selgitus 

Väljajätmine on kooskõlas õiguskaitsevahendeid käsitlevasse artiklisse 28 tehtud 

muudatustega, kuna õiguskaitsevahendi kasutamise õiguse piiramine üksnes teatavate 

õigusrikkumistega ei oleks ilmselt kooskõlas põhiõiguste harta artikli 47 nõuetega. Samuti 

lisati väike täiendus, mis selgitab, et laste üleandmisel tuleb alati lähtuda lapse parimatest 

huvidest. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(29) Kõigi varjupaigataotluste 

nõuetekohane registreerimine ELis taotluse 

kordumatu numbri all peaks aitama 

avastada korduvaid taotlusi ning hoidma 

ära ebaseadusliku teisese rände ja 

soodsaima varjupaigariigi valimise. 

Käesoleva määruse kohaldamise 

hõlbustamiseks tuleks luua automaatne 

süsteem. See peaks võimaldama ELis 

esitatud varjupaigataotluste registreerimist, 

igale liikmesriigile esitatud taotluste hulga 

jälgimist ja korrigeeriva jaotusmehhanismi 

õiget kohaldamist. 

(29) Kõigi varjupaigataotluste 

nõuetekohane registreerimine ELis taotluse 

kordumatu numbri all peaks aitama 

avastada korduvaid taotlusi ning hoidma 

ära ebaseadusliku teisese rände ja 

soodsaima varjupaigariigi valimise. 

Käesoleva määruse kohaldamise 

hõlbustamiseks tuleks luua automaatne 

süsteem. See peaks võimaldama ELis 

esitatud varjupaigataotluste registreerimist, 

igale liikmesriigile esitatud taotluste hulga 

jälgimist ja korrigeeriva jaotusmehhanismi 

õiget kohaldamist. Järgides täielikult 

eesmärgi piiritlemise põhimõtet, ei tohi 

kordumatut tunnust ühelgi juhul 

kasutada muul kui käesolevas määruses 

kirjeldatud eesmärgil. 

Or. en 

Selgitus 

Kõnealuse täienduse ettepaneku tegi Euroopa andmekaitseinspektor, et tagada eesmärgi 

piiritlemise põhimõtte kohaldamine uue isikukoodi suhtes, ning raportöörile tundub 

asjakohane lisada siia vastav säte. 

 

Muudatusettepanek  13 

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 

(32) Korrigeeriva jaotusmehhanismi 

rakendamisel tuleks võrdlusalusena 

kohaldada elanikkonna ja majanduse 

suurusel põhinevat võrdluskvooti 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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kaitse taotluste arv 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. 

kaitse taotluste arv suurem kui 100 % 

võrdlusaluses kindlaksmääratud arvust. 

Korrigeeriva jaotusmehhanismi 

kohaldamine tuleks lõpetada, kui 

liikmesriigi vastutusalasse kuuluvate 

taotlejate arv langeb alla 75 % 

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. 

Or. en 

Selgitus 

See on seotud VII peatükis esitatud korrigeeriva jaotusmehhanismi kohandustega. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 32 a (uus)  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (32 a) Liikmesriikidel on rahvusvahelise 

kaitse taotlejate vastuvõtmisel erinevad 

kogemused. Selleks et tagada, et 

liikmesriikidele, kes ei ole viimastel 

aastatel olnud rahvusvahelise kaitse 

taotlejate peamiste sihtriikide hulgas, 

jääks piisavalt aega oma 

vastuvõtusuutlikkuse arendamiseks, peaks 

korrigeeriv jaotusmehhanism võimaldama 

seda, et üleminek praegusest olukorrast 

olukorda, kus vastutus on korrigeeriva 

jaotusmehhanismi raames õiglasemalt 

jagatud, toimuks järk-järgult. 

Üleminekusüsteem peaks looma 

võrdlusaluse, mis põhineb liikmesriikides 

varem esitatud rahvusvahelise kaitse 

taotluste keskmistel suhtarvudel, ning 

seejärel liikuma sellest „status quo“ 

mudelist lähtudes õiglase jaotamise 

suunas, eemaldades igal aastal 20 % 

võrdlusalusest ja lisades 20 % õiglase 

jaotamise mudelist, kuni süsteem põhineb 
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täielikult vastutuse õiglasel jagamisel. 

Äärmiselt oluline on see, et liikmesriigid, 

kes ei ole viimastel aastatel olnud 

rahvusvahelise kaitse taotlejate sihtriigid, 

kasutaksid täielikult ära võimalusi, mida 

pakub korrigeeriva jaotusmehhanismi 

järk-järgult rakendamine, et tugevdada 

piisavalt oma vastuvõtusuutlikkust, 

pidades eelkõige silmas alaealiste 

vastuvõttu. Varjupaigaamet peaks tegema 

üleminekuperioodil kõikides 

liikmesriikides saatjata alaealiste 

vastuvõtmise suutlikkuse kohta eraldi 

ülevaate, et selgitada välja puudused ja 

pakkuda abi nende küsimustega 

tegelemisel. 

Or. en 

Selgitus 

Põhjendus viitab õiglase jaotamise mudeli järk-järgult rakendamisele ja on seotud artikli 53 

lõikega 2 a ja I a lisaga. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 33  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(33) Jaotusmehhanismi kohaldamise 

korral tuleks toetatavale liikmesriigile 

taotluse esitanud taotlejad jaotada 

liikmesriikidesse, kus taotluste hulk on 

võrdlusaluse põhjal nende liikmesriikide 

suhtes kohaldatavast kvoodist väiksem. 

Juhtudeks, mille puhul taotlejat võib 

mõjuvatel põhjustel pidada ohtlikuks 

riikide julgeolekule või avalikule korrale, 

tuleks ette näha asjakohased eeskirjad, 

eelkõige eeskirjad seoses teabevahetusega 

liikmesriikide pädevate varjupaigaasutuste 

vahel. Pärast üleandmist peaks 

jaotusmehhanismiga määratud liikmesriik 

määrama kindlaks vastutava liikmesriigi 

ning saama endale vastutuse taotluse 

läbivaatamise eest, välja arvatud siis, kui 

(33) Jaotusmehhanismi kohaldamise 

korral tuleks toetatavale liikmesriigile 

taotluse esitanud taotlejad jaotada 

liikmesriikidesse, kus taotluste hulk on 

võrdlusaluse põhjal nende liikmesriikide 

suhtes kohaldatavast kvoodist väiksem. 

Juhtudeks, mille puhul taotlejat võib 

mõjuvatel põhjustel pidada ohtlikuks 

riikide julgeolekule või avalikule korrale, 

tuleks ette näha asjakohased eeskirjad, 

eelkõige eeskirjad seoses teabevahetusega 

liikmesriikide pädevate varjupaigaasutuste 

vahel. Pärast üleandmist peaks 

jaotusmehhanismiga määratud liikmesriik 

määrama kindlaks vastutava liikmesriigi 

ning saama endale vastutuse taotluse 

läbivaatamise eest, välja arvatud siis, kui 
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ülimuslikud vastutuskriteeriumid, mis on 

seotud eelkõige perekonnaliikmete 

olemasoluga, määravad, et vastutav peaks 

olema teine liikmesriik. 

ülimuslikud vastutuskriteeriumid 

määravad, et vastutav peaks olema teine 

liikmesriik. 

Or. en 

Selgitus 

Seotud artiklis 36b sätestatud perekonna taasühinemise lihtsustatud menetlusega. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 33 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (33 a) Liikmesriigid peaksid eelkõige 

korrigeerivast jaotusmehhanismist kasu 

saades tagama, et menetlused on tõhusad 

ja võimaldavad rahvusvahelise kaitse 

taotlejaid kiiresti teistesse 

liikmesriikidesse ümber paigutada. 

Selleks, et vältida kulukaid ja 

aeganõudvaid teiseseid üleandmisi, ja 

selleks, et tagada taotlejatele korrigeeriva 

jaotusmehhanismi raames tõhus 

juurdepääs perekonna ühtsusele, 

koormamata samas põhjendamatult kõige 

suurema surve all olevaid liikmesriike, 

tuleks ette näha perekonna taasühinemise 

lihtsustatud menetlus, mis võimaldaks 

selliste taotlejate üleandmist, kes 

tõenäoliselt vastavad asjaomastele 

kriteeriumidele, et neil oleks võimalik 

taasühineda pereliikmetega konkreetses 

liikmesriigis. 

Or. en 

Selgitus 

Seotud artiklis 36 b sätestatud perekonna taasühinemise lihtsustatud menetlusega. 
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Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 33 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (33 b) Selleks, et vältida teisest rännet, 

suurendada lõimumisvõimalusi ja 

lihtsustada rahvusvahelise kaitse taotluste 

menetlemist, oleks kasulik tagada, et 

taotlejad, kes soovivad, et neid koos üle 

antaks, saaksid end registreerida ja et 

neid oleks korrigeeriva jaotusmehhanismi 

raames võimalik anda rühmana üle ühele 

liikmesriigile, selle asemel, et neid jagada 

mitme liikmesriigi vahel. Taotlejail peaks 

olema õigus ise oma rühma määratleda ja 

neile tuleks selgitada, et sellise rühma 

registreerimisega ei kaasne õigust 

üleandmisele teatavale liikmesriigile, vaid 

hoopis õigus koos üleandmisele 

korrigeeriva jaotusmehhanismi raames 

määratud liikmesriigile. Kui taotleja 

vastab perekonna taasühinemise 

tingimustele või kui mõni liikmesriik on 

otsustanud olla taotluse eest vastutav 

käesoleva määruse kaalutlusõigust 

käsitlevate sätete alusel, ei peaks taotlejal 

olema võimalik korrigeeriva 

jaotusmehhanismi raames moodustatud 

rühma kuuluda. Sujuva ja praktilise 

kohaldamise huvides peaks 

ümberpaigutamise süsteemi nimekirjades 

olema 30 taotlejat nimekirja kohta. Rühm, 

kuhu kuuluks rohkem kui 30 taotlejat, 

tuleks seega jagada mitmeks nimekirjaks, 

tagades seejuures perekonna ühtsuse 

austamise. Juhul kui mõnda rühma 

kuuluvat taotlejat ei saa üle anda näiteks 

tervislikel põhjustel või avaliku julgeoleku 

või avaliku korraga seotud põhjustel, 

peaks olema võimalik ülejäänud rühma 

või osa rühmast üle anda enne seda 

taotlejat, keda ei saa üle anda. Kui 

üleandmise takistused on kõrvaldatud, 

tuleks see taotleja üle anda samale 

liikmesriigile, kellele anti üle tema rühma 

ülejäänud liikmed. 
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Or. en 

Selgitus 

Raportööri tehtud korrigeeriva jaotusmehhanismi muudatused hõlmavad taotlejatele antavat 

rühmade kaupa ümberpaigutamise võimalust. Põhjendus selgitab mõningaid artiklite sätteid. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 34 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(34) Jaotusmehhanismiga määratud 

liikmesriik võib kaheteistkümne kuu 

jooksul otsustada temale määratud 

taotlejaid mitte vastu võtta ning peaks sel 

juhul sisestama selle teabe automaatsesse 

süsteemi ning teavitama teisi liikmesriike, 

komisjoni ja Euroopa Liidu 

Varjupaigaametit. Pärast seda tuleks 

taotlejad, kes oleksid määratud 

kõnealusele liikmesriigile, määrata selle 

asemel teistele liikmesriikidele. 

Liikmesriik, kes ajutiselt ei osale 

korrigeerivas jaotusmehhanismis, peaks 

maksma 250 000 eurot solidaarsusmaksu 

iga vastuvõtmata taotleja kohta 

liikmesriigile, kes määratakse vastutavaks 

kõnealuste taotluste läbivaatamise eest. 

Komisjon peaks sätestama 

solidaarsusmaksu mehhanismi 

rakendamise praktilise korra 

rakendusaktis. Euroopa Liidu 

Varjupaigaamet jälgib rahalise 

solidaarsusmehhanismi kohaldamist ja 

annab selle kohta komisjonile kord aastas 

aru. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

See muudatusettepanek on esitatud, kuna raportöör teeb ettepaneku jätta artikkel 37 välja. 
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Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 38 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (38 a) Liidus rahvusvahelise kaitse 

taotlejaid puudutav teave võib huvi 

pakkuda nende kolmandate riikide 

ametivõimudele, kust taotlejad on 

rahvusvahelist kaitset otsides ära kolinud. 

Võttes arvesse ELi infosüsteemidele 

kolmandatest riikidest tulenevat 

suurenenud ohtu ning asjaolu, et 

käesolevas määruses ette nähtud süsteem 

tähendab, et kõik registreerimistaotlused 

saavad kordumatu 

identifitseerimisnumbri, peaksid 

liikmesriigid ja vastutavad liidu ametid 

võtma kõik proportsionaalsed ja vajalikud 

meetmed tagamaks, et andmeid 

säilitatakse turvalisel viisil. 

Or. en 

Selgitus 

Rahvusvahelise kaitse taotlejad ja eriti need, kes põgenevad poliitilise tagakiusamise eest, on 

sageli põgenenud selliste kolmandate riikide režiimide eest, kes võiksid olla huvitatud taotleja 

jälitamisest. Kuna mitmes riigis on häkkimine ja infosõda suurenenud ja süstemaatiliseks 

muutunud, peaksid nii liikmesriigid kui ka ELi ametid võtma vajalikke ettevaatusabinõusid 

tagamaks, et Euroopas rahvusvahelise kaitse taotlejaid käsitlevad andmed ei satuks valedesse 

kätesse. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 45 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(45) Kontrollimenetlust tuleks kasutada 

selleks, et võtta vastu ühine 

Dublini/Eurodaci teabeleht, samuti eraldi 

teabeleht saatjata alaealiste jaoks; 

tüüpvorm asjakohase info vahetamiseks 

saatjata alaealiste kohta; ühetaolised 

(45) Kontrollimenetlust tuleks kasutada 

selleks, et võtta vastu tüüpvorm asjakohase 

info vahetamiseks saatjata alaealiste kohta; 

ühetaolised tingimused alaealisi ja 

ülalpeetavaid isikuid puudutava teabega 

tutvumiseks ja selle vahetamiseks; 
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tingimused alaealisi ja ülalpeetavaid 

isikuid puudutava teabega tutvumiseks ja 

selle vahetamiseks; ühetaolised tingimused 

vastuvõtmispalvete ja tagasivõtmisteadete 

koostamiseks ja esitamiseks; asjakohaste 

otseste ja kaudsete tõendite kaks loendit 

ning nende regulaarne läbivaatamine; 

reisiluba; ühetaolised tingimused 

üleandmist käsitleva teabega tutvumiseks 

ja selle vahetamiseks; enne üleandmist 

toimuva teabevahetuse standardvorm; 

ühine tervisetõend; ühetaolised tingimused 

ja praktiline kord isikute terviseandmete 

vahetamiseks enne üleandmist ning 

turvalised elektroonilised 

teabeedastuskanalid palvete saatmiseks. 

ühetaolised tingimused vastuvõtmispalvete 

ja tagasivõtmisteadete koostamiseks ja 

esitamiseks; asjakohaste otseste ja kaudsete 

tõendite kaks loendit ning nende regulaarne 

läbivaatamine; reisiluba; ühetaolised 

tingimused üleandmist käsitleva teabega 

tutvumiseks ja selle vahetamiseks; enne 

üleandmist toimuva teabevahetuse 

standardvorm; ühine tervisetõend; 

ühetaolised tingimused ja praktiline kord 

isikute terviseandmete vahetamiseks enne 

üleandmist ning turvalised elektroonilised 

teabeedastuskanalid palvete saatmiseks. 

Or. en 

Selgitus 

See muudatus on tehtud artikli 6 muudatuse tõttu, mille kohaselt raportöör võtab komisjonilt 

teabematerjalide koostamise kohustuse ja annab selle hoopis ametile. See tähendab, et 

rakendusakti ei ole selles etapis vaja. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt k 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

k) „esindaja“ – isik või 

organisatsioon, kelle pädevad 

ametiasutused on määranud tegutsema 

seadusliku eestkostjana, et aidata ja 

esindada saatjata alaealist käesoleva 

määrusega ettenähtud menetlustes 

eesmärgiga tagada lapse parimate huvide 

kaitse ja teostada vajaduse korral 

alaealise nimel õigus- ja teovõimet. Kui 

esindajaks on organisatsioon, nimetab ta 

isiku, kes vastutab asjaomase alaealise 

suhtes eestkostja ülesannete täitmise eest 

käesoleva määruse kohaselt; 

k) „eestkostja“ – isik määruse (EL) 

nr XXX/XXX [menetluste määrus] artikli 

[4 lõike 2 punkti f] tähenduses; 

Or. en 
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Selgitus 

Raportööri ettepaneku eesmärk on ühtlustada terminoloogiat varjupaigamenetluste määruse 

ja vastuvõtutingimuste direktiiviga, kus mõiste „esindaja“ on vahetatud „eestkostja“ vastu. 

Eestkostja mõiste on määratletud varjupaigamenetluste määruses ning siinkohal kasutatud 

sõnastus on vastuvõtutingimuste direktiivis kasutatud ristviide. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui käesolevas määruses loetletud 

kriteeriumide põhjal ei saa vastutavat 

liikmesriiki määrata, vastutab taotluse 

läbivaatamise eest esimene liikmesriik, 

kellele rahvusvahelise kaitse taotlus 

esitati. 

Kui käesolevas määruses loetletud 

kriteeriumide põhjal ei saa vastutavat 

liikmesriiki määrata, määratakse 

rahvusvahelise kaitse taotluse 

läbivaatamise eest vastutav liikmesriik 

kooskõlas artiklis 24a sätestatud 

menetlusega. 

Or. en 

Selgitus 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 

other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 

State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 

Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 

also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-

through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 

automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 

possible. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui taotlejat ei ole võimalik üle anda 

liikmesriigile, kes algselt määrati 

vastutavaks, sest on piisavalt alust arvata, 

et selle taotluse läbivaatamise menetluses 

on süsteemsed vead ning taotlejate 

vastuvõtutingimused selles liikmesriigis 

võivad endaga kaasa tuua ebainimliku või 

alandava kohtlemise Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artikli 4 tähenduses, 

jätkab vastutava liikmesriigi 

kindlaksmääramise menetlust läbi viiv 

liikmesriik III peatükis sätestatud 

kriteeriumide kontrollimist, et teha 

kindlaks, kas üks järgmistest 

kriteeriumidest võimaldab määrata mõne 

muu liikmesriigi vastutavaks 

liikmesriigiks. 

Kui taotlejat ei ole võimalik üle anda 

liikmesriigile, kes määrati vastutavaks, sest 

on piisavalt alust arvata, et on olemas 

reaalne taotleja põhiõiguste tõsise 

rikkumise oht, jätkab vastutava 

liikmesriigi kindlaksmääramise menetlust 

läbi viiv liikmesriik III peatükis sätestatud 

kriteeriumide kontrollimist, et teha 

kindlaks, kas üks järgmistest 

kriteeriumidest võimaldab määrata mõne 

muu liikmesriigi vastutavaks 

liikmesriigiks, tingimusel, et see ei muuda 

menetlust ebamõistlikult pikaks. 

Or. en 

Selgitus 

Süsteemsete vigade määratlus on põhjustanud eri liikmesriikide kohtutes vastuolulisi 

kohtuotsuseid, vaatamata Euroopa Inimõiguste Kohtu juhistele kohtuasjas Tarakhel vs. 

Šveits. Siinkohal soovitatud muudatused on tehtud selleks, et tagada õigusselgus ja sellise 

põhimõtte ühetaoline kohaldamine, mille kohaselt inimesi ei tohiks üle anda, kui neid 

ähvardab reaalne tõsise väärkohtlemise oht vastavalt Euroopa inimõiguste konventsiooni 

artiklile 3 (põhiõiguste harta artikkel 4). Muudatus on kooskõlas ka õiguskaitset käsitleva 

artikli 28 lõike 4 kavandatud muudatustega. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui üleandmine ei ole võimalik käesoleva 

lõike alusel ühelegi liikmesriigile III 

peatükis sätestatud kriteeriumide alusel või 

esimesele liikmesriigile, kus taotlus esitati, 

saab vastutava liikmesriigi 

kindlaksmääramise menetlust läbi viivast 

liikmesriigist vastutav liikmesriik. 

Kui üleandmine ei ole võimalik käesoleva 

lõike alusel ühelegi liikmesriigile III 

peatükis sätestatud kriteeriumide alusel või 

esimesele liikmesriigile, kus taotlus esitati, 

määratakse rahvusvahelise kaitse taotluse 

läbivaatamise eest vastutav liikmesriik 

kooskõlas artiklis 24a sätestatud 

menetlusega. 



 

PR\1118296ET.docx 25/89 PE599.751v02-00 

 ET 

Or. en 

Selgitus 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 

other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 

State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 

Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 

also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-

through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 

automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 

possible. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 3 

 

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 
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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. 

 

Or. en 

Selgitus 

Tuleks meeles pidada, et see küsimus on seotud varjupaigamenetluste määrusega, mis 

reguleerib nende menetluste kasutamist. Kui vastutav liikmesriik on kindlaks määratud 

Dublini määruse kohaselt, oleks sellel liikmesriigil võimalik neid vastuvõetavuskontrolle teha. 

Raportöör on siiski seisukohal, et selliste kontrollide kehtestamine enne Dublini kriteeriume 

tähendaks kõige suurema surve all olevatele liikmesriikidele märkimisväärset lisakoormust. 

Seetõttu vähendaks see nende stiimuleid taotlejate nõuetekohaseks registreerimiseks ning 

soodustaks teisest rännet. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui liikmesriik peab taotlust 

vastuvõetamatuks või vaatab taotluse läbi 

kiirendatud menetluse korras lõike 3 

kohaselt, siis peetakse kõnealust 

liikmesriiki vastutavaks liikmesriigiks. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Tuleks meeles pidada, et see küsimus on seotud varjupaigamenetluste määrusega, mis 

reguleerib nende menetluste kasutamist. Kui vastutav liikmesriik on kindlaks määratud 

Dublini määruse kohaselt, oleks sellel liikmesriigil võimalik neid vastuvõetavuskontrolle teha. 

Raportöör on siiski seisukohal, et selliste kontrollide kehtestamine enne Dublini kriteeriume 

tähendaks kõige suurema surve all olevatele liikmesriikidele märkimisväärset lisakoormust. 
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Seetõttu vähendaks see nende stiimuleid taotlejate nõuetekohaseks registreerimiseks ning 

soodustaks teisest rännet. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Liikmesriik, kes on vaadanud läbi 

rahvusvahelise kaitse taotluse, sealhulgas 

lõikes 3 osutatud juhtudel, vastutab selle 

taotleja täiendavate selgituste või korduva 

taotluse läbivaatamise eest direktiivi 

2013/32/EL artiklite 40, 41 ja 42 kohaselt 

olenemata sellest, kas taotleja on 

liikmesriikide territooriumidelt lahkunud 

või välja saadetud. 

5. Liikmesriik, kes oli vastutav 

rahvusvahelise kaitse taotluse 

läbivaatamise eest, vastutab selle taotleja 

täiendavate selgituste või korduva taotluse 

läbivaatamise eest direktiivi 2013/32/EL 

artiklite 40, 41 ja 42 kohaselt olenemata 

sellest, kas taotleja on liikmesriikide 

territooriumidelt lahkunud või välja 

saadetud. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga tehakse tehniline muudatus selgitamaks, et alaline vastutus peaks 

hakkama kehtima, kui liikmesriik on vastutavaks määratud, mitte ainult pärast Dublini 

kriteeriumide läbivaatamist. Raportöör jagab komisjoni seisukohta, et stabiilne vastutus 

taotluste eest loob paremini toimiva süsteemi, kuid sellise sätte reaalseks kohaldamiseks on 

samuti väga oluline tagada, et vastutus taotluste eest on jagatud liikmesriikide vahel võrdselt. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Taotleja esitab nii pea kui võimalik 

ning hiljemalt artikli 7 kohase vestluse 

käigus kõik üksikasjad ja kogu teabe, mis 

on vajalikud vastutava liikmesriigi 

kindlaksmääramiseks, ning teeb 

liikmesriigi pädevate asutustega koostööd. 

2. Taotleja esitab niipea kui võimalik 

kõik kättesaadavad üksikasjad ja kogu 

olemasoleva teabe, mis on vajalikud 

vastutava liikmesriigi 

kindlaksmääramiseks, ning teeb 

liikmesriigi pädevate asutustega koostööd. 

Pädevad asutused võtavad vastutava 

liikmesriigi kindlaksmääramisel arvesse 

olulisi üksikasju ja teavet üksnes juhul, 

kui need on esitatud enne vastutava 

liikmesriigi määramise kohta lõpliku 
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otsuse tegemist. 

Or. en 

Selgitus 

Your rapporteur agrees that there should be a clear obligation on the applicant to cooperate 

with the authorities, at the same time rigid procedural requirements increase the risk for 

complicated and time consuming litigation. It should also be noted that although applicants 

should communicate all information that is available to them as soon as possible, it is not 

certain that all relevant information is immediately available to them. Such information could 

concern for example the presence of family members in other Member States. Given the 

current lack of appropriate information to applicants in many Member States the interview in 

Article 7 could also serve as an opportunity to identify possible additional information that 

could help determine correctly the responsible Member State, it should therefore be possible 

to submit information also after the interview but not after the authorities have reached a 

final decision on the Member State responsible. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui taotleja ei täida artikli 4 lõikes 

1 sätestatud kohustust, vaatab käesoleva 

määruse kohaselt vastutav liikmesriik 

taotluse läbi kiirendatud menetluse käigus 

direktiivi 2013/32/EL artikli 31 lõike 8 

kohaselt. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. Accelerated procedures 

should be considered as a practical tool to improve the efficiency of the procedures in cases 

where it will be relatively easy for the administration to reach a decision. In the view of the 

rapporteur they do not however constitute an effective sanction. Although the proposal to 

push all absconding applicants into accelerated procedures has been presented by the 

commission as a sanction it might actually imply that applicants with a high likelihood of 

getting a favourable decision would consider the accelerated procedure as more attractive 

than a normal procedure. The intended sanction could thus in practice be considered by some 

applicants even to be an incentive. For the Member State administrations it would also imply 

the risk of having to manage complex applications under unreasonably short deadlines. 

 



 

PR\1118296ET.docx 29/89 PE599.751v02-00 

 ET 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Taotlejal ei ole käesoleva määruse 

kohaste menetluste käigus õigust 

direktiivi 2013/33/EL artiklites 14 kuni 19 

sätestatud vastuvõtutingimustele (välja 

arvatud erakorraline arstiabi) üheski 

liikmesriigis peale selle, kus ta on 

kohustatud viibima. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. The commission has clarified 

in recital 22 that the withholding of reception conditions must be in conformity with the 

requirements of the charter of fundamental rights, which in practice implies that hardly any 

reception conditions currently offered could legally be withheld. Several Member States as 

well as NGOs have also pointed out that imposing far reaching limits to the access to basic 

needs would be unconstitutional in a number of Member States. Your rapporteur is of the 

view that applicants that abscond from the Member State that is responsible for their 

application should be promptly returned to the responsible Member State. The process to 

return the applicants should however be dignified and respect the fundamental rights of 

applicants. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Niipea kui liikmesriigis esitatakse 

rahvusvahelise kaitse taotlus artikli 21 

lõike 2 tähenduses, teavitavad tema 

pädevad asutused taotlejat käesoleva 

määruse kohaldamisest ning artiklis 4 

sätestatud kohustustest ja artiklis 5 

sätestatud tagajärgedest kohustuste 

täitmata jätmise korral ning eelkõige 

järgmisest: 

1. Niipea kui liikmesriigis 

registreeritakse rahvusvahelise kaitse 

taotlus [varjupaigamenetluste määruse 

ettepaneku] artikli 27 tähenduses, 

teavitavad tema pädevad asutused taotlejat 

käesoleva määruse kohaldamisest ning 

eelkõige järgmisest: 
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Or. en 

Selgitus 

The process of applying for asylum is regulated by the Asylum Procedures Regulation (APR) 

has three main steps, the making of the application, registration and finally lodging. The first 

step of "making" is the least formal one and Article 26(1) in the APR foresees the provision of 

basic information already at this step about the two further steps. The registration of the 

application is the first more structured step in the application process where the applicant 

gives basic information to the authorities. It is your rapporteurs view that this step of the 

procedure should also mark the start for information measures towards the applicant, not 

least since the applicant is required to submit all elements required for the application at the 

stage of lodging the application it would seem sensible to use the point of registration as a 

starting point for ensuring the applicant has all the relevant information in order to 

understand and comply with the provisions of the Regulation. The last sentence is moved to a 

point in the list below this paragraph for clarity through the amendment below. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a a) taotleja artiklis 4 sätestatud 

kohustustest ja artiklis 5 sätestatud 

tagajärgedest kohustuste täitmata jätmise 

korral; 

Or. en 

Selgitus 

Tekst on üle toodud artikli 6 lõikest 1 ja paigutatud nimekirja, kuna see suurendab artikli 

loetavust ja selgust. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) käesoleva määruse eesmärkidest ja 

mõnes muus liikmesriigis uue taotluse 

esitamisega kaasnevatest tagajärgedest, 

samuti tagajärgedest, mis kaasnevad 

lahkumisega liikmesriigist, kus ta on 

b) käesoleva määruse eesmärkidest ja 

mõnes muus liikmesriigis uue taotluse 

esitamisega kaasnevatest tagajärgedest, 

samuti tagajärgedest, mis kaasnevad 

lahkumisega liikmesriigist, kus ta on 
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kohustatud viibima ajal, kui määratakse 

kindlaks, kes on käesoleva määruse alusel 

vastutav liikmesriik, ning ajal, kui 

rahvusvahelise kaitse taotlust läbi 

vaadatakse , eelkõige, et taotlejal ei ole 

õigust direktiivi 2013/33/EL artiklites 14 

kuni 19 sätestatud vastuvõtutingimustele 

(välja arvatud erakorraline arstiabi) 

üheski liikmesriigis peale selle, kus ta on 

kohustatud viibima. ; 

kohustatud viibima ajal, kui määratakse 

kindlaks, kes on käesoleva määruse alusel 

vastutav liikmesriik, ning ajal, kui 

rahvusvahelise kaitse taotlust läbi 

vaadatakse; 

Or. en 

Selgitus 

Raportöör soovitab sellega seoses lihtsamat ja üldisemat teksti, eelkõige sellepärast, et 

materiaalsete vastuvõtutingimuste õigustest ilmajätmine artiklis 5 soovitatakse välja jätta. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) perekonna taasühinemist 

puudutavatest sätetest ja sellega seoses 

kohaldatavast pereliikmete ja sugulaste 

määratlusest ja vajadusest, et taotleja 

avaldaks menetluse varases etapis mis 

tahes asjakohast teavet, mis aitab teha 

kindlaks pereliikmete või sugulaste 

asukoha teistes liikmesriikides, samuti mis 

tahes abist, mida liikmesriik saab 

pereliikmete või sugulaste otsimiseks 

anda; 

Or. en 

Selgitus 

Selguse huvides on perekonna ühtsust käsitlevad sätted tõstetud isiklikku vestlust käsitlevast 

lõigust ümber ja neid on laiendatud, et tagada taotleja teavitamine kohaldatavast perekonna 

määratlusest vastavalt käesolevas määruses ettenähtud eeskirjadele. 
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Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c b) artiklis 19 ette nähtud võimalusest 

taotleda kaalutlusõiguse kohaldamist igas 

liikmesriigis, kus nad viibivad, samuti 

vastava menetluse üksikasjadest; 

Or. en 

Selgitus 

Artiklis 19 kirjeldatakse menetlust, mis võimaldaks taotlejal taotleda kaalutlusõigust 

konkreetses liikmesriigis juba siis, kui taotleja viibib liikmesriigis, kus taotlus kõigepealt 

esitati. See on meede teisese rände ärahoidmiseks ning konkreetsele varjupaigataotlejale 

teatava toimejõu andmiseks. Käesolev lisandus tähendab, et ametiasutused peavad esitama 

teavet kõnealuse menetluse olemasolu ja sellega seotud üksikasjade kohta. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) isiklikust vestlusest artikli 7 alusel 

ning kohustusest pakkuda ja põhjendada 

teavet oma pereliikmete, sugulaste või 

teiste perekonda kuuluvate isikute 

viibimise kohta liikmesriigis, sealhulgas 

vahenditest, mille abil taotleja saab teabe 
esitada; 

d) isikliku vestluse eesmärgist artikli 

7 alusel ning sellest, millist teavet 

palutakse taotlejal vestluse ajal esitada; 

Or. en 

Selgitus 

Võttes arvesse uut punkti c a, milles keskendutakse pere otsimisega seotud teabele, 

soovitatakse käesolevas lõikes keskenduda rohkem sellele, et anda taotlejale teavet isikliku 

vestluse eesmärgist ning sellest, millist teavet ta peab ametiasutustele esitama. 
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Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) üleandmisotsuse vaidlustamise 

võimalusest 7 päeva jooksul pärast 

teavitamist ja asjaolust, et kõnealune 

vaidlustamine on piiratud selle 

hindamisega, kas rikutakse artikli 3 lõiget 

2 seoses ebainimliku või alandava 

kohtlemise ohu esinemisega või artikleid 

10 kuni 13 ja 18 ; 

e) üleandmisotsuse vaidlustamise 

võimalusest ja üksikasjadest ja õigusest 

tõhusale õiguskaitsevahendile kohtus 

vastavalt artiklile 28, sealhulgas 

olukorras, kus üleandmisotsust ei tehta; 

Or. en 

Selgitus 

See muudatus tehakse selleks, et võtta arvesse artiklis 28 tehtavaid muudatusi. Samuti 

märgitakse nüüd sõnaselgelt õigust tõhusale õiguskaitsevahendile juhul, kui üleandmist ei 

toimu, näiteks perekonna taasühinemise puhul. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt i a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 i a) saatjata alaealiste puhul eestkostja 

rollist ja kohustusest; 

Or. en 

Selgitus 

On väga oluline, et saatjata alaealised saaksid asjakohast teavet selle kohta, mis on 

eestkostja roll ja kohustused Euroopa ühises varjupaigasüsteemis, kuna see aitab suurendada 

usaldust varjupaigasüsteemi vastu, tagada kõrge kaitsetaseme ja hoolitseda selle eest, et 

saatjata alaealised ei põgeneks. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt i b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 i b) taotleja õigusest esitada kooskõlas 

artiklitega 14 ja 15 [varjupaigamenetluse 

määruse ettepanek] taotlus õigusabi ja 

esindamise saamiseks menetluse kõigil 

etappidel; 

Or. en 

Selgitus 

The revision of the Asylum Procedures Regulation includes a provision granting applicants 

access to free legal assistance, your rapporteur is of the view that it is imperative to inform 

the applicant of this right in order to ensure that the applicant gets the appropriate support to 

provide the correct information in a timely way. Ensuring the access to legal assistance early 

on in the process, although an investment in the system, will be an important measure to 

increase the trust and cooperation in the system from the side of applicants and should ensure 

a better quality in first instance decisions, reducing the need to have recourse to costly and 

time consuming appeals. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt i c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 i c) teavet pakkuva veebisaidi 

olemasolust, mis on loodud kooskõlas 

artikli 6 lõikega 3 a; 

Or. en 

Selgitus 

Artikli 6 lõikega 3 a luuakse spetsiaalne teavet pakkuv veebisait, mida haldab Euroopa Liidu 

Varjupaigaamet. Oleks mõistlik anda taotlejale selle veebisaidi kohta teavet, et aidata tal 

iseseisvalt teavet leida. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Lõikes 1 osutatud teave esitatakse 

kirjalikult keeles, millest taotleja aru saab 

või on kõigi eelduste kohaselt võimeline 

aru saama. Sel eesmärgil kasutavad 

liikmesriigid ühist teabelehte, mis on 

koostatud lõike 3 kohaselt. 

Lõikes 1 osutatud teave esitatakse 

kirjalikult keeles, millest taotleja aru saab, 

kokkuvõtlikul, läbipaistval, arusaadaval ja 

hõlpsasti juurdepääsetaval kujul, 

kasutades selget ja lihtsat sõnastust. 

Alaealiste ning eelkõige saatjata alaealiste 

puhul esitatakse teave lastesõbralikul 

viisil nõuetekohase väljaõppe saanud 

töötajate poolt. Sel eesmärgil kasutavad 

liikmesriigid ühiseid teabematerjale, mis 

on koostatud lõike 3 kohaselt. 

Or. en 

Selgitus 

Oluline on tagada, et lastele ja eriti saatjata alaealistele esitatakse teabematerjalid, mis on 

kohandatud nende konkreetsetele vajadustele. Kui me soovime, et varjupaigataotlejad teeksid 

koostööd ametliku Euroopa ühise varjupaigasüsteemiga ega osaleks jätkurändes, on väga 

oluline anda neile täpset ja kohandatud teavet menetluste kohta, mida nad peaksid järgima. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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. 

Teave esitatakse kohe, kui taotlus on 

registreeritud. Teave esitatakse kirjalikult 

või suuliselt, vajaduse korral multimeedia 

seadmete abil. Suulist teavet võib anda 

kas individuaalselt või rühmale ja 

taotlejatel on võimalik esitada küsimusi 

menetlustoimingute kohta, mida nad 

peavad järgima vastutava liikmesriigi 

määramisel vastavalt käesolevale 

määrusele. Alaealiste puhul esitatakse 

teave lastesõbralikul viisil nõuetekohase 

väljaõppe saanud töötajate poolt ja 

kaasates eestkostja.  

Or. en 
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Selgitus 

Kui soovime, et varjupaigataotlejad tegutseksid ametliku Euroopa ühise varjupaigasüsteemi 

raames ega tegeleks jätkurändega, on väga oluline anda neile täpset ja kohandatud teavet 

menetluste kohta, mida nad peaksid järgima. Suulise teabe andmine ja võimalus esitada 

küsimusi aitaks oluliselt parandada konkreetse taotleja arusaamist menetlustest, parandaks 

taotlejate koostööd ametiasutustega ning vähendaks põgenemist ja jätkurännet. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjon koostab 

rakendusaktidega ühise teabelehe, samuti 

eraldi teabelehe saatjata alaealistele, mis 

sisaldab vähemalt käesoleva artikli lõikes 1 

osutatud teavet. Ühine teabeleht sisaldab 

samuti teavet määruse (EL) [nr 603/2013 

uuesti sõnastamise ettepanek] kohaldamise 

kohta ning eelkõige eesmärki, mille nimel 

võidakse asjaomase taotleja andmeid 

Eurodac-süsteemis töödelda. Ühine 

teabeleht koostatakse selliselt, et 

liikmesriikidel on sinna võimalik sisestada 

täiendavat liikmesriigi spetsiifilist teavet. 

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 

kooskõlas käesoleva määruse artikli 56 

lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. 

3. Euroopa Liidu Varjupaigaamet 

koostab tihedas koostöös vastutavate 

riiklike asutustega ühise teabematerjali, 

mis sisaldab vähemalt käesoleva artikli 

lõikes 1 osutatud teavet. Ühine 

teabematerjal sisaldab samuti teavet 

määruse [määruse (EL) nr 603/2013 uuesti 

sõnastamise ettepanek] kohaldamise kohta 

ning eelkõige eesmärki, mille nimel 

võidakse asjaomase taotleja andmeid 

Eurodac-süsteemis töödelda. Ühine 

teabematerjal koostatakse selliselt, et 

liikmesriikidel on sinna võimalik sisestada 

täiendavat liikmesriigile spetsiifilist teavet. 

Euroopa Liidu Varjupaigaamet koostab 

konkreetsed teabematerjalid, mis on ette 

nähtud eelkõige järgmistele 

sihtrühmadele: 

 a) täiskasvanud taotlejad; 

 b) saatjata alaealised; 

 c) saatjaga alaealised. 

 Konkreetsed teabematerjalid tuleks 

koostada juhuks, kui kohaldatakse 

korrigeerivat jaotusmehhanismi ja kui 

käesoleva määruse alusel kohaldatakse 

tavapäraseid menetlusi. 

Or. en 



 

PR\1118296ET.docx 37/89 PE599.751v02-00 

 ET 

Selgitus 

If we want asylum seekers to operate within the official Common European Asylum System 

and not engage in secondary movements it is crucial that they are provided with accurate and 

adapted information about the procedures that they are expected to follow. It would seem 

reasonable that the European Asylum Agency as the expert agency in this field be given the 

task to create these information materials. By asking the agency to cooperate with national 

authorities which are responsible for the reception of asylum seekers on the ground it is 

hoped that the practical usefulness of the materials can be improved. It would also seem 

reasonable to specify that the information shall be translated and made available in at least 

the major languages spoken by asylum seekers arriving in Europe as the usefulness of 

handing out information in Greek or Italian to Syrian or Afghan applicants is mostly not very 

high. 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Euroopa Liidu Varjupaigaamet 

loob spetsiaalse veebisaidi, mis sisaldab 

teavet Euroopa ühise varjupaigasüsteemi 

kohta ja eriti käesoleva määruse 

toimimise kohta ning mille sihtrühmaks 

on rahvusvahelise kaitse taotlejad ja 

võimalikud taotlejad. Veebisaidil olev 

teave peab olema põhjalik ja ajakohane ja 

see tuleb esitada kokkuvõtlikul, 

läbipaistval, arusaadaval ja kergesti 

kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas 

keeles ning kättesaadavana kõigis 

peamistes keeltes, mida Euroopasse 

saabuvad rahvusvahelise kaitse taotlejad 

räägivad. 

Or. en 

Selgitus 

Euroopas varjupaiga taotlejatele ja võimalikele taotlejatele suunatud spetsiaalse veebisaidi 

abil saaksime võimaldada Euroopas juba rahvusvahelist kaitset taotlenud inimestele kiire ja 

lihtsa juurdepääsu teabele ning hajutada inimkaubitsejate ja teiste loodud müüte ja eksitavat 

teavet, nii et inimesed, kes tõenäoliselt ei vasta rahvusvahelise kaitse saamise tingimustele, ei 

võtaks asjatult ette ohtlikku ja kulukat teekonda üle Vahemere selleks, et taotleda Euroopas 

rahvusvahelist kaitset. 
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Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 b. Liikmesriikide pädevad asutused 

hoiavad taotlejaid kursis nende taotluste 

käesoleva määruse kohase menetlemise 

käiguga. Selline teave esitatakse 

kirjalikult korrapäraste ajavahemike 

järel. Alaealiste puhul teavitavad pädevad 

asutused ühesuguse korra kohaselt nii 

alaealist kui ka tema eestkostjat. 

Komisjonile antakse õigus võtta vastu 

rakendusakte, milles sätestatakse sellise 

teabe esitamise üksikasjad. Nimetatud 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 56 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusega. 

Or. en 

Selgitus 

Varjupaigasüsteemi usaldusväärsuse huvides on tähtis hoida taotlejad nende taotluste 

läbivaatamise käiguga kursis. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Vastutava liikmesriigi määramise 

menetluse lihtsustamiseks korraldab 

vastutav liikmesriik taotlejaga isikliku 

vestluse , välja arvatud siis, kui taotleja on 

põgenenud või kui taotleja artikli 4 lõike 2 

kohaselt esitatud teave on vastutava 

liikmesriigi kindlaksmääramiseks piisav . 

Vestlus aitab ka õigesti aru saada teabest, 

mis taotlejale esitati artikli 6 kohaselt. 

1. Vastutava liikmesriigi määramise 

menetluse lihtsustamiseks korraldab 

vastutav liikmesriik taotlejaga isikliku 

vestluse. Vastutava liikmesriigi 

kindlaksmääramise menetlust teostav 

liikmesriik esitab ennetavalt taotluse kõigi 

aspektide kohta küsimusi, mis aitaksid 
vastutava liikmesriigi kindlaks määrata. 

Vestlus aitab ka õigesti aru saada teabest, 

mis taotlejale esitati artikli 6 kohaselt. 

Or. en 
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Selgitus 

This amendment should be read together with 7(1a)new since it moves certain elements to this 

AM for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 

obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 

much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 

State. It is for example important that the person conducting the interview asks questions on 

the presence of family and other things even if the applicant does not provide this information 

automatically. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow 

Member State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 

information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Liikmesriik võib isikliku vestluse 

ära jätta, kui taotleja on põgenenud või 

kui taotleja poolt artikli 4 lõike 2 kohaselt 

esitatud teave on vastutava liikmesriigi 

kindlaksmääramiseks piisav. Kui 

liikmesriik vestluse ära jätab, annab ta 

taotlejale võimaluse esitada kogu 

vastutava liikmesriigi nõuetekohaseks 

määramiseks vajalik lisateave, enne kui 

võetakse vastu lõplik otsus anda taotleja 

üle vastutavale liikmesriigile vastavalt 

artikli 30 lõikele 1. 

Or. en 

Selgitus 

This amendment should be read together with 7(1) since it moves certain elements to this AM 

for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 

obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 

much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 

State. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow Member 

State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 

information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 
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Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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 ja milles ta on 

võimeline suhtlema. Vestlused 

alaealistega viiakse läbi lastesõbralikul 

viisil eestkostja ning vajaduse korral 

õigusnõustaja või muu nõustaja 

juuresolekul. Vajaduse korral valivad 

liikmesriigid kvalifitseeritud tõlgi, kes on 

võimeline tagama taotleja ja vestlust 

juhtiva isiku asjakohase suhtlemise. 

Or. en 

Selgitus 

Oluline on, et vestlused saatjata või saatjaga lastega korraldataks lastesõbralikul viisil ja 

eeskostja juuresolekul. Muudatusettepanek sisaldab ka selgitust, et vestlus peab alati toimuma 

taotlejale arusaadavas keeles ja et tõlk peab olema kvalifitseeritud. 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Isiklikku vestlust korraldav 

liikmesriik koostab kirjaliku kokkuvõtte, 

mis sisaldab vähemalt taotleja vestlusel 

esitatud peamist teavet. Kokkuvõte 

esitatakse kas aruandena või tüüpvormina. 

Liikmesriik tagab, et kokkuvõte oleks 

taotlejale ja/või teda esindavale 

õigusnõustajale või muule nõustajale 

aegsasti kättesaadav. 

5. Isiklikku vestlust korraldav 

liikmesriik koostab kirjaliku kokkuvõtte, 

mis sisaldab vähemalt taotleja vestlusel 

esitatud peamist teavet. Kokkuvõte 

esitatakse kas aruandena või tüüpvormina. 

Liikmesriik tagab, et kokkuvõte oleks 

taotlejale ja/või teda esindavale 

eestkostjale, õigusnõustajale või muule 

nõustajale kättesaadav võimalikult kiiresti 

pärast vestluse lõppu ja kindlasti enne 

üleviimise otsuse tegemist. 

Or. en 
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Selgitus 

Käesolev seondub üldise püüdega asendada (kooskõlas varjupaigamenetluse määruse ja 

komisjoni vastuvõtutingimuste direktiiviga) saatjata alaealise puhul esindaja mõiste 

eestkostja mõistega ning lisandub nõude teha kokkuvõte taotlejale kättesaadavaks võimalikult 

kiiresti või vähemalt enne üleviimisotsuse tegemist. Igasugune neist nõuetest tingitud lisatöö 

tuleks liikmesriikidele hüvitada, kui see aitab parandada esimese instantsi otsuste kvaliteeti 

ning vähendab seeläbi vajadust kulukate ja aeganõudvate edasikaebuste ja/või teiseste 

üleandmiste järele. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid peavad kõigi 

käesolevas määruses sätestatud menetluste 

puhul esmatähtsaks lapse parimaid huvisid. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

Or. en 

Selgitus 

Tuleks selgelt öelda, et lapse huvid peavad olema esmatähtsad ja mitte lihtsalt üks probleem 

teiste samaväärsete seas. 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1 

 

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 tagab, et saatjata alaealise 

kohaloleku kohustuse korral esindab ja/või 

abistab saatjata alaealist kõigis käesolevas 

määruses sätestatud olulistes menetlustes 

tema eestkostja. Eestkostjal on 

kvalifikatsioon ja teadmised, et tagada 

alaealise parimate huvidega arvestamine 

käesoleva määruse kohaste menetluste 

läbiviimisel. Sellisel eestkostjal on ligipääs 

taotleja toimiku asjasse puutuvate 

dokumentide sisule, sealhulgas saatjata 

alaealise eriteabematerjalidele. Eestkostja 

määratakse võimalikult kiiresti ja 
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hiljemalt viie päeva jooksul pärast 

taotluse koostamist. 

Or. en 

Selgitus 

The revised Asylum Procedures Regulation and Reception Conditions Directive refer to the 

terminology of "guardians" rather than "representatives" and in order to ensure coherence 

between the different CEAS instruments the same terminology should be applied also in the 

Dublin regulation. The current Dublin III regulation states that the guardian should assist the 

unaccompanied minor in all procedures which is an important safeguard. Your rapporteur 

therefor suggests removing the limitation introduced by the commission to "the relevant" 

procedures and stay with the present wording. Your rapporteur suggests clarifying that the 

appointment of a guardian should be done as soon as possible, but at least within five days. 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Eestkostja kaasatakse võimalikult 

ulatuslikult käesoleva määruse kohasesse 

liikmesriigi kohustuste 

kindlaksmääramise protsessi. Selleks 

toetab eestkostja alaealist lõike 3 kohase 

lapse parimate huvide hindamise jaoks 

asjakohase teabe andmisel, sealhulgas 

õiguse saada ära kuulatud kasutamisel, 

ning toetab vajaduse korral tema kontakte 

teiste selliste osapooltega nagu pere 

otsimisega tegelevad organisatsioonid, 

võttes nõuetekohaselt arvesse lapse suhtes 

kehtivaid konfidentsiaalsusnõudeid. 

Or. en 

Selgitus 

Käesolev säte sisaldub juba rakendusmääruses, kuid on niivõrd oluline, et tuleks lisada ka 

põhimäärusesse. 
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Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) alaealise heaolu ja sotsiaalne areng, 

arvestades eriti alaealise tausta; 

b) alaealise heaolu ja sotsiaalne areng, 

arvestades eelkõige alaealise etnilist, 

religioosset, kultuurilist ja keelelist tausta 

ning võttes lisaks arvesse stabiilsuse ja 

järjepidevuse vajadust alaealise eest 

hoolitsemisel ja eestkoste korraldamisel 

ning juurdepääsu tervishoiuteenustele ja 

haridusele; 

Or. en 

Selgitus 

Raportööri arvates on need olulised lisandused, millega tuleks lapse parimate huvide 

hindamisel arvestada. 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) ohutus- ja julgeolekukaalutlused, 

eelkõige juhul, kui last ähvardab oht 

langeda inimkaubanduse ohvriks; 

c) ohutus- ja julgeolekukaalutlused, 

eelkõige juhul, kui alaealist ähvardab oht 

langeda mis tahes kujul vägivalla või 

ekspluateerimise, sealhulgas 
inimkaubanduse ohvriks; 

Or. en 

Selgitus 

Antud punkti tuleks laiendada nii, et see hõlmaks lisaks inimkaubandusele ka muid vägivalla 

ja ekspluateerimise vorme. 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 – punkt d a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d a) tagatis, et vastuvõtvas liikmesriigis 

antakse alaealine üle talle määratud 

eestkostjale; 

Or. en 

Selgitus 

Enne üleandmisotsuse tegemist peaks liikmesriik kindlustama selle tagamise, et alaealine 

saab vastuvõtvas liikmesriigis endale eestkostja. Eestkostja isik tuleks kindlaks teha ja ta 

üleandmismenetlusse kaasata juba enne üleandmist. Lisaks tuleb märkida, et see kajastab 

juba kehtivaid sätteid tagasisaatmisdirektiivi (2008/115/EÜ) artikli 10 lõikes 2, mille kohaselt 

peab vastuvõttev liikmesriik enne alaealise väljasaatmist määrama talle eestkostja. 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 – punkt d b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d b) eestkostjalt saadud teave 

liikmesriigis, kus alaealine viibib. 

Or. en 

Selgitus 

Eestkostjalt saadud teave peaks olema parimate huvide hindamise loomulik osa. 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Enne saatjata alaealise üleandmist 

vastutavale liikmesriigile või vajaduse 

korral jaotusmehhanismiga määratud 

liikmesriigile veendub üleandev 

liikmesriik, et vastutav liikmesriik või 

jaotusmehhanismiga määratud liikmesriik 

võtab viivitamata direktiivi 2013/33/EL 

artiklites 14 ja 24 ning direktiivi 

4. Enne saatjata alaealise üleandmist 

vastutavale liikmesriigile või vajaduse 

korral jaotusmehhanismiga määratud 

liikmesriigile veendub üleandev 

liikmesriik, et vastutav liikmesriik või 

jaotusmehhanismiga määratud liikmesriik 

võtab viivitamata direktiivi 2013/33/EL 

artiklites 14 ja 24 ning direktiivi 



 

PR\1118296ET.docx 45/89 PE599.751v02-00 

 ET 

2013/32/EL artiklis 25 osutatud meetmed. 

Enne saatjata alaealise üleandmise otsuse 

tegemist tuleb hinnata tema parimaid 

huvisid. Hindamisel võetakse aluseks 

lõikes 3 loetletud tegurid. Hindamise 

teevad kiiresti töötajad, kellel on 

kvalifikatsioon ja teadmised, et tagada 

alaealise parimate huvide arvessevõtmine. 

2013/32/EL artiklis 25 osutatud meetmed. 

Enne saatjata alaealise üleandmise otsuse 

tegemist tuleb hinnata tema parimaid 

huvisid. Hindamisel võetakse aluseks 

lõikes 3 loetletud tegurid ja 

üleandmisotsuses esitatakse selgelt 

hindamise tulemused iga teguri lõikes. 

Hindamise teostab kiiresti 

valdkondadevaheline töörühm, kellel on 

kvalifikatsioon ja teadmised, et tagada 

alaealise parimate huvide arvessevõtmine. 

Valdkondadevahelisel hindamisel 

osalevad pädevad töötajad, kellel on 

kogemusi lapse õiguste, 

lastepsühholoogia ja arengu valdkonnas, 

ning samuti alaealise eestkostja. 

Or. en 

Selgitus 

Parimate huvide nõuetekohaseks hindamiseks on vaja väga erinevaid pädevusi, mistõttu seda 

peaks tegema ühe töötaja asemel pigem valdkondadevaheline rühm täiskasvanuid, kes 

suudavad lapse parimaid huvisid nõuetekohaselt hinnata. 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Enne saatjata alaealise üleandmist 

tagavad ametivõimud eestkostja 

määramise vastuvõtvas liikmesriigis. Nad 

edastavad teabe vastuvõtvas liikmesriigis 

määratud eestkostja kohta koos 

üleandmise üksikasjadega praegusele 

eestkostjale. 

Or. en 

Selgitus 

Saatjata alaealise nõuetekohane üleandmine ühelt eestkostjalt teisele võib olla ka tõhus viis 

tagada, et ühelt eestkostjalt antakse teisele üle asjakohane teave, et laps võetakse uues 

liikmesriigis hästi vastu ja et väheneb laste kadumamineku oht. Lisaks tuleb märkida, et see 

kajastab juba kehtivaid sätteid tagasisaatmisdirektiivi (2008/115/EÜ) artikli 10 lõikes 2, mille 



 

PE599.751v02-00 46/89 PR\1118296ET.docx 

ET 

kohaselt enne alaealise väljasaatmist peab vastuvõttev liikmesriik määrama talle eestkostja. 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 6 a (uus)  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 

57 vastu delegeeritud õigusaktid, millega 

täiendatakse käesolevat määrust, 

sätestades vastavalt käesolevale artiklile 

lapse parimate huvide hindamisel toimuva 

rahvusvahelise koostöö eeskirjad ja 

menetlused. 

Or. en 

Selgitus 

Parimate huvide hindamist reguleeriv delegeeritud õigusakt tagaks selle teema ühtsema 

käsitluse kõigis liikmesriikides. 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. 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. 

5. Pereliikme või sugulase (nagu on 

osutatud lõigetes 2 ja 3) puudumise korral 

määrab vastutava liikmesriigi see 

liikmesriik, kus taotleja viibib artikli 15 

lõikes 1 või 1 a osutatud menetluse 

kohaselt, välja arvatud juhul, kui tehakse 

kindlaks, et see ei ole alaealise parimates 

huvides. Enne niisugust 

kindlaksmääramist võimaldatakse 

taotlejal kasutada enda huvides artiklis 19 

osutatud menetlusi. 

Or. en 

Selgitus 

In cases where the responsible Member State cannot be determined through criteria of family 
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reunification there is a need for a system that would ensure that the applicant is given quick 

access to the asylum procedure and a stable environment where his or her rights can be fully 

respected. It is also important to ensure that unaccompanied minors are not incentivised to 

"go under the radar" but receive appropriate care from the authorities. Furthermore it is 

crucial to establish a fair sharing of the responsibilities between Member States also when it 

comes to unaccompanied minors. Your rapporteur suggests a system where the Member State 

where the child is present would make the determination. If the child has entered this Member 

State directly from a third country the Member State becomes responsible (unless under 

collective allocation, where the rules in chapter VII apply). If the child has entered the 

Member State by passing through other Member States without registering it will be almost 

impossible to ascertain which was the Member State of first entry and responsibility should 

instead be determined randomly among the remaining Member States. This proposal 

effectively breaks the link between the registration of an unaccompanied minor and this 

Member State becoming responsible for the minor which will remove the main reason both 

for applicants to engage in secondary movements and for Member States not to register 

applicants. At the same time it provides a speedy method for determining a responsible 

Member State ensuring quick access to the asylum procedure. 

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui käesoleva artikli 25 lõikes 4 osutatud 

kahes loendis kirjeldatud otseste või 

kaudsete tõendite, sealhulgas määruses 

[määruse (EL) nr 603/2013 uuesti 

sõnastamise ettepanek] osutatud andmete 

põhjal tehakse kindlaks, et taotleja on 

kolmandast riigist maismaa, mere või õhu 

kaudu tulles ebaseaduslikult ületanud mõne 

liikmesriigi piiri, vastutab rahvusvahelise 

kaitse taotluse läbivaatamise eest 

liikmesriik, kuhu sel viisil siseneti. 

Kui käesoleva artikli 25 lõikes 4 osutatud 

kahes loendis kirjeldatud otseste või 

kaudsete tõendite, sealhulgas määruses 

[määruse (EL) nr 603/2013 uuesti 

sõnastamise ettepanek] osutatud andmete 

põhjal tehakse kindlaks, et taotleja on 

vahetult kolmandast riigist maismaa, mere 

või õhu kaudu tulles ebaseaduslikult 

ületanud mõne liikmesriigi piiri, vastutab 

rahvusvahelise kaitse taotluse 

läbivaatamise eest liikmesriik, kuhu sel 

viisil siseneti. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanek on tihedalt seotud artikli 15 lõigu 1 a muudatusettepanekuga. Nende kahe 

muudatusettepanekuga kehtestatakse eraldi menetlus juhul, kui taotleja end registreerib 

esimeses liikmesriigis, kuhu ta ebaseaduslikult sisenes või kui ta on reisinud läbi teiste 

liikmesriikide, et jõuda sellesse liikmesriiki, kus ta lõpuks taotluse esitas Esimene juhtum on 

„klassikaline“ esimese sisenemise kriteerium, mida kohaldatakse ka praegu juhul, kui taotleja 

registreerib end esimeses liikmesriigis, kuhu ta ebaseaduslikult sisenes. Seda leevendatakse 



 

PE599.751v02-00 48/89 PR\1118296ET.docx 

ET 

korrigeeriva ümberjaotamisega sellistel ajavahemikel, mil ühte kindlasse liikmesriiki suundub 

suur taotlejate vool. 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kui taotleja on piiri ületades saabunud 

teise liikmesriigi kaudu liikmesriiki, kus 

taotlus esitati, ning otseste või kaudsete 

tõendite põhjal ei ole võimalik esimese 

lõigu kohaselt selgelt kindlaks teha, 

milline oli esimene liikmesriik, kuhu ta 

ebaseaduslikult saabus, määratakse 

rahvusvahelise kaitse taotluse 

läbivaatamise eest vastutav liikmesriik 

artiklis 24 a sätestatud korras. 

Or. en 

Selgitus 

This amendment is closely linked with the previous one on 15(1). The two amendments create 

a separate procedure if the applicant registers in the first Member State of irregular entry or 

if the applicant has travelled through other Member State(s) in order to reach the Member 

State where he or she finally applies. The second part of the proposal, in this amendment, 

constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases where an applicant has not 

registered in the Member State of first irregular entry, or any other Member State, it has until 

now been practically impossible for the determining Member State to return the applicant as 

it is impossible to conclusively determine the responsible Member State. In practice the result 

has often been that the Member State to which the applicant has moved irregularly would de 

facto have no choice but to assume responsibility for the application. In practice this has 

implied that applicants that manage to evade registration by Member States achieve de facto 

a free choice of destination country. It has also implied that Member States have known that 

registering an applicant would likely imply that they would have to assume responsibility for 

the applicant which has promoted wave-through policies amongst Member States for 

applicants wishing to continue traveling towards other Member States. The provision in this 

amendment implies that any applicant registered in a state they could not have entered 

directly into from a third country would be automatically relocated to another Member State. 

This effectively removes the primary driver of secondary movements and incentivises Member 

States to register all applicants as soon as possible. 
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Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui taotleja sõltub ühes 

liikmesriigis seaduslikult viibiva lapse, õe-

venna või vanema abist kas raseduse, 

vastsündinud lapse, raske haiguse, raske 

puude või vanaduse tõttu või kui ühes 

liikmesriigis seaduslikult viibiva taotleja 

laps, õde-vend või vanem sõltub samadel 

põhjustel taotleja abist, hoiavad 

liikmesriigid tavaliselt taotlejat ja 

nimetatud sugulast koos või viivad nad 

taas kokku, tingimusel et isiku 

päritoluriigis olid perekondlikud sidemed 

olemas või et taotlejal on võimalik 

ülalpeetava isiku eest hoolitseda ja 

asjaomased isikud on väljendanud sellist 

soovi kirjalikult. 

1. Kui taotleja sõltub ühes 

liikmesriigis seaduslikult viibiva lapse, õe-

venna või vanema abist kas raseduse, 

vastsündinud lapse, raske haiguse, raske 

puude, tõsise trauma või vanaduse tõttu 

või kui taotleja ühes liikmesriigis 

seaduslikult viibiv laps, õde-vend või 

vanem sõltub taotleja abist, hoiavad 

liikmesriigid tavaliselt taotlejat ja 

nimetatud last, vanemat või õde-venda 

koos või viivad nad taas kokku, tingimusel 

et need perekondlikud sidemed olid olemas 

enne, kui taotleja liikmesriigi 

territooriumile saabus ning et asjaomane 

laps, vanem või õde-vend on suuteline 

ülalpeetava isiku eest hoolitsema ja 

asjaomased isikud on väljendanud vastavat 

soovi kirjalikult. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga tahetakse eelkõige ühtlustada peresidemete mõistet komisjoni 

ettepaneku artikli 2 punkti g tekstiga, nii et see hõlmaks ka peresid, mis moodustusid mitte 

päritoluriigis, vaid alles teekonnal Euroopasse. Sõltuvuskriteeriumite loendisse on lisatud ka 

tõsine trauma. 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Erandina artikli 3 lõikest 1 ning üksnes 

seni, kuni vastutavat liikmesriiki ei ole 

kindlaks määratud, võib iga liikmesriik 

otsustada läbi vaadata rahvusvahelise 

kaitse taotluse, mille on talle esitanud 

kolmanda riigi kodanik või 

Erandina artikli 3 lõikest 1 võib iga 

liikmesriik otsustada läbi vaadata 

rahvusvahelise kaitse taotluse, mille on 

talle esitanud kolmanda riigi kodanik või 

kodakondsuseta isik, isegi kui käesolevas 

määruses sätestatud kriteeriumide kohaselt 
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kodakondsuseta isik perekondlikel 

põhjustel seoses artikli 2 punktiga g 

hõlmamata laiendatud perekonnaga , 

isegi kui käesolevas määruses sätestatud 

kriteeriumide kohaselt ei vastuta ta selle 

läbivaatamise eest. 

ei vastuta ta selle läbivaatamise eest. 

Or. en 

Selgitus 

Kaalutlusõiguse klausel, mida on küll kasutanud vaid vähesed liikmesriigid, võimaldab 

paindlikult ja progressiivselt võtta üksikjuhtudel nõuetekohaselt arvesse humaanseid 

põhjuseid, mistõttu seda võimalust hindavad nii liikmesriigid kui ka varjupaigataotlejaid 

abistavad VVOd. Seetõttu sooviks raportöör selle menetluse kasutamist laiendada. Artikli 19 

muudatusettepanekutega taastatakse kehtival III Dublini määrusel põhinev sõnastus. 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

See liikmesriik, kes otsustas käesoleva 

lõike alusel vaadata läbi rahvusvahelise 

kaitse taotluse, muutub vastutavaks 

liikmesriigiks ja võtab endale sellise 

vastutusega seotud kohustused. Vajaduse 

korral teatab ta sellest varem vastutanud 

liikmesriigile, vastutava liikmesriigi 

määramise menetlust teostavale 

liikmesriigile või liikmesriigile, kellel on 

palutud taotleja vastu võtta . 

See liikmesriik, kes otsustas käesoleva 

lõike alusel vaadata läbi rahvusvahelise 

kaitse taotluse, muutub vastutavaks 

liikmesriigiks ja võtab endale sellise 

vastutusega seotud kohustused. Vajaduse 

korral teatab ta sellest varem vastutanud 

liikmesriigile, vastutava liikmesriigi 

määramise menetlust teostavale 

liikmesriigile või liikmesriigile, kellel on 

palutud taotleja vastu võtta, kasutades 

selleks määruse (EÜ) nr 1560/2003 artikli 

18 põhjal loodud elektroonilist sidevõrku 

„DubliNet”. 

Or. en 

Selgitus 

Kaalutlusõiguse klausel, mida on küll kasutanud vaid vähesed liikmesriigid, võimaldab 

paindlikult ja progressiivselt võtta üksikjuhtudel nõuetekohaselt arvesse humaanseid 

põhjuseid, mistõttu seda võimalust hindavad nii liikmesriigid kui ka varjupaigataotlejaid 

abistavad VVOd. Seetõttu sooviks raportöör selle menetluse kasutamist laiendada. Artikli 19 

muudatusettepanekutega taastatakse kehtival III Dublini määrusel põhinev sõnastus. 
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Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Rahvusvahelise kaitse taotleja võib paluda 

liikmesriigil, kus taotlus esitati, kohaldada 

lõiget 1. Palve tuleb esitada kirjalikult ja 

seda tuleb korrakohaselt põhjendada. 

Or. en 

Selgitus 

Raportöör teeb ettepaneku, et taotleja võib paluda liikmesriigil, kus ta taotluse esitas, 

kasutada oma õigust toimida kaalutlusõiguse klausli põhjal. Selle järel liikmesriik kaalub, kas 

kasutada kaalutlusõiguse klauslit. Praeguse korra kohaselt võivad liikmesriigid artikli 19 

lõikes 1 osutatud menetlust kasutada, kuid taotleja ei saa neilt seda ametlikult taotleda. 

 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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 

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. 

Liikmesriik, kus rahvusvahelise kaitse 

taotlus esitati ja kes teostab vastutava 

liikmesriigi määramise menetlust, samuti 

vastutav liikmesriik võib igal ajal, enne kui 

tehakse esimene sisuline otsus, mõnelt 

muult liikmesriigilt paluda taotleja 

vastuvõtmist, et viia kokku perekonda 

kuuluvaid isikuid humaansetel põhjustel, 

lähtudes eeskätt isiku nimetatud 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. 

Or. en 
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Selgitus 

The discretionary clause, whilst being used only by a handful of Member States, has provided 

a flexible and progressive tool in order to ensure proper considerations of humanitarian 

grounds in individual cases and has thus been an appreciated tool both among Member States 

and NGOs working with asylum seekers. Your rapporteur therefor would like to further the 

use of the procedure rather than limit it. The amendments in Article 19 restore the wordings 

of the current Dublin III regulation but also add a small extension to broaden the scope 

somewhat in order to allow for broader discretionary rights in the context of the possibility to 

apply for application of the discretionary clause in 19(2a). 

 

Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Rahvusvahelise kaitse taotleja võib 

paluda liikmesriigil, kus taotlus esitati, 

kohaldada lõiget 2. Vastav palve peab 

olema kirjalik, korrakohaselt põhjendatud 

ja adresseeritud taotluse esitamise koha 

pädevatele asutustele. Nimetatud asutused 

edastavad taotluse määruse (EÜ) nr 

1560/2003 artikli 18 põhjal loodud 

elektroonilise sidevõrgu „DubliNet” 

kaudu vastutavatele asutustele taotleja 

soovitud liikmesriigis. 

 Esimese lõigu kohaselt taotluse saanud 

liikmesriik vastab kahe nädala jooksul, 

kas ta soovib võtta endale vastutust 

taotluse eest. Ta võib seda tähtaega kahe 

nädala võrra pikendada, kui teavitab 

pikendamisest elektroonilise sidevõrgu 

„DubliNet” kaudu kirjalikult liikmesriiki, 

kus taotlus esitati. Kui vastust nimetatud 

tähtaja jooksul ei saada, loetakse, et 

taotlus on tagasi lükatud. Rahvusvahelise 

kaitse taotlejad saavad kõnealust 

menetlust kasutada vaid ühel korral, ilma 

et see piiraks lõigete 1 ja 2 kohaldamist. 

Or. en 

Selgitus 

An applicant should be able to avail him- or herself of the right to apply for the application of 
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Article 19(2) in any Member State from any other Member State. Such a possibility removes 

the incentives to abscond in order to travel to this Member State and instead incentivizes 

asylum seekers to apply for asylum in the Member State of first entry. Especially under the 

context of corrective allocation this would create a sort of flexible matching tool between 

applicants and Member States. Under corrective allocation the Member States will have a 

rough idea of the number of applicants that they will be expected to accommodate through 

relocation, this provision will allow Member States to accept applicants with a particular tie 

and desire to travel to their Member State rather than randomly allocated applicants. This 

should allow for the facilitation of integration measures, a reduction of secondary movements 

and more voluntary relocation transfers. The rapporteur wishes to stress that in order for 

such a system to be workable in practice it would have to be strictly based on the 

discretionary right of Member States to approve or reject an application in a streamlined 

process and with no right of appeal in case of rejections. 

 

Muudatusettepanek  69 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. Kui taotleja soovitud liikmesriik 

vastavalt lõikele 2 a taotluse rahuldab, 

läheb vastutus taotluse läbivaatamise eest 

talle üle. Liikmesriik, kus taotlus esitati, 

tagab taotleja üleandmise vastavalt 

artiklile 27. 

Or. en 

Selgitus 

Lõige puudutab ka uut menetlust, mille kohaselt saab artiklis 19 osutatud taotlusi esitada 

mõnest muust liikmesriigist. Selles lihtsalt selgitatakse, milline on üleandmise menetlus juhul, 

kui mõni liikmesriik nõustub uue menetluse kohaselt vastutust enda kanda võtma. 

 

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 2 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 c. Komisjon kehtestab 

rakendusaktidega ühtse vormi, mida 

kasutatakse lõikes 2 a osutatud menetluse 

eesmärgil. Nimetatud rakendusaktid 

võetakse vastu kooskõlas artikli 56 lõikes 
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2 osutatud kontrollimenetlusega. 

Or. en 

Selgitus 

Menetluste lihtsustamiseks ja halduskoormuse vähendamiseks soovitatakse komisjonil 

koostada rakendusakt vormi kohta, mida kasutada taotluste jaoks, mis esitatakse uue 

menetluse alusel, mis võimaldab vastavalt artiklile 19 esitada taotlusi mõnest teisest 

liikmesriigist. 

 

Muudatusettepanek  71 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) võtma artiklites 24, 25 ja 30 

sätestatud tingimustel vastu taotleja, kes on 

esitanud taotluse mõnes muus 

liikmesriigis; 

a) võtma artiklites 24, 24 a, 25 ja 30 

sätestatud tingimustel vastu taotleja, kes on 

esitanud taotluse mõnes muus 

liikmesriigis; 

Or. en 

Selgitus 

Tehniline muudatus käesoleva sätte vastavusse viimiseks artiklis 24 a pakutud uue 

menetlusega. 

 

Muudatusettepanek  72 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõike 1 punktis a osutatud 

olukorras vaatab vastutav liikmesriik 

rahvusvahelise kaitse taotluse läbi või viib 

selle läbivaatamise lõpule. 

2. Lõike 1 punktis a või b osutatud 

olukorras vaatab vastutav liikmesriik 

rahvusvahelise kaitse taotluse läbi või viib 

selle läbivaatamise lõpule. 

Or. en 

Selgitus 

Kiirmenetlused aitavad säilitada süsteemi tõhusust, kuna avaldused, mille osas on suhteliselt 
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„kerge“ otsust langetada, vaadatakse kiiresti läbi. Raportöör ei toeta kiirmenetluste 

kasutamist karistusena põgenemise eest, peamiselt seetõttu, et see pole kuigi tõhus ning võib 

koguni stimuleerida põgenemist sellise taotleja puhul, kelle varjupaigataotlus lahendatakse 

suure tõenäosusega positiivselt. 

 

Muudatusettepanek  73 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõike 1 punktis b osutatud 

olukorras vaatab vastutav liikmesriik 

rahvusvahelise kaitse taotluse läbi või viib 

selle läbivaatamise lõpule kiirendatud 

menetluse käigus direktiivi 2013/32/EL 

artikli 31 lõike 8 kohaselt. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Kiirmenetlused aitavad säilitada süsteemi tõhusust, kuna avaldused, mille osas on suhteliselt 

„kerge“ otsust langetada, vaadatakse kiiresti läbi. Raportöör ei toeta kiirmenetluste 

kasutamist karistusena põgenemise eest, peamiselt seetõttu, et see pole kuigi tõhus ning võib 

koguni stimuleerida põgenemist sellise taotleja puhul, kelle varjupaigataotlus lahendatakse 

suure tõenäosusega positiivselt. 

 

Muudatusettepanek  74 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Lõike 1 punktis c osutatud 

olukorras käsitleb vastutav liikmesriik 

taotleja kõiki täiendavaid selgitusi või uut 

taotlust korduva taotlusena direktiivi 

2013/32/EL kohaselt. 

4. Lõike 1 punktis c osutatud 

olukorras, kui vastutav liikmesriik on 

katkestanud taotluse läbivaatamise pärast 

seda, kui taotleja on oma taotluse tagasi 

võtnud enne esimese astme sisulise otsuse 

tegemist, tagab nimetatud liikmesriik, et 

taotlejal on õigus esitada palve, et ta 

taotluse läbivaatamine viidaks lõpule, või 

esitada uus rahvusvahelise kaitse taotlus, 

mida ei käsitata korduva taotlusena 

direktiivi 2013/32/EL mõistes. Sellisel 

juhul tagavad liikmesriigid taotluse 
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läbivaatamise lõpuleviimise. 

Or. en 

Selgitus 

Kui kehtestada kohustuslik nõue käsitleda kõiki hiljem esitatavaid taotlusi uute või järgnevate 

taotlustena, on sellel taotleja jaoks suur menetluslik mõju (osaliselt reguleerib antud küsimust 

varjupaigamenetluse määrus). Raportöör teeb ettepaneku taastada selle punkti osas Dublini 

III määruse sõnastus. 

 

Muudatusettepanek  75 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Lõike 1 punktis d osutatud 

olukorras ei saa vastutava liikmesriigi 

vastutava ametiasutuse tehtud, taotluse 

tagasilükkamist käsitleva otsuse suhtes 

enam kohaldada direktiivi 2013/32/EL V 

peatüki kohast õiguskaitsevahendit. 

5. Lõike 1 punktis d osutatud 

olukorras, kui taotlus on tagasi lükatud 

üksnes esimeses astmes, tagab vastutav 

liikmesriik selle, et asjaomasel isikul on 

võimalus või oli võimalus kasutada 

tõhusat õiguskaitsevahendit vastavalt 
direktiivi 2013/32/EL artiklile 46. 

Or. en 

Selgitus 

Varjupaigataotlust käsitleva sisulise otsuse suhtes tõhusa õiguskaitsevahendi kasutamise 

õiguse väljajätmine oleks vastuolus õigustega, mis on tagatud Euroopa Liidu põhiõiguste 

harta artikliga 47, milles käsitletakse õigust tõhusale õiguskaitsevahendile. Raportöör 

nõustub sellega, et kõnealusel juhul peaks vastutav liikmesriik võtma taotleja tagasi (lõike 1 

punkt d), kuid taotlejad peaksid jätkuvalt saama kasutada oma taotlust käsitleva otsuse 

vaidlustamise alaseid õigusi. Seetõttu tehakse ettepanek taastada Dublini III määruses 

esitatud sõnastus. 

 

Muudatusettepanek  76 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Vastutava liikmesriigi määramine 

algab niipea, kui rahvusvahelise kaitse 

taotlus on esimest korda esitatud mõnele 

1. Vastutava liikmesriigi määramine 

algab niipea, kui rahvusvahelise kaitse 

taotlus on esimest korda esitatud mõnele 
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liikmesriigile, tingimusel, et esimese 

taotluse saanud liikmesriik ei ole juba 

artikli 3 lõike 4 või 5 kohaselt vastutav 

liikmesriik. 

liikmesriigile, tingimusel, et esimese 

taotluse saanud liikmesriik ei ole juba 

artikli 3 lõike 5 kohaselt vastutav 

liikmesriik. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatus on seotud artikli 3 lõigete 3 ja 4 väljajätmisega. 

 

Muudatusettepanek  77 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) vajaduse korral lingid 

perekonnaliikmete või koos reisivate 

sugulaste taotlustele; 

b) vajaduse korral lingid pereliikmete, 

sugulaste või niisuguste taotlejate 

rühmade taotlustele, kes soovivad, et neid 

registreeritaks koos reisijatena; 

Or. en 

Selgitus 

This amendment relates to the modifications proposed in the relocation scheme where your 

rapporteur suggests that applicants should be able to register not only family links but also 

wider connections with whom they would like to be registered together. The intention is not to 

expand the scope of the family definition beyond the proposal of the Commission but to 

enable to relocation (through the corrective allocation mechanism) of groups of applicants 

rather than only individual applicants. This should make it easier to avoid secondary 

movements whilst respecting core wishes of applicants traveling together without creating a 

system where the applicant would be allowed to choose the country responsible for the 

application. The system implies a right for the group to be transferred as group to a country 

determined by the corrective allocation system, not to travel to a specific country of their 

choice. For Member States it would imply facilitated logistical operations as groups of 

arriving applicants will likely require similar support with regards to interpretation etc. 

which will reduce the administrative burdens on the Member States. 

 

Muudatusettepanek  78 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 – punkt h 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

h) kui kohaldatakse VII peatüki kohast 

jaotusmehhanismi, artikli 36 lõikes 4 ja 

artikli 39 punktis h osutatud teave. 

h) kui kohaldatakse VII peatüki kohast 

jaotusmehhanismi, artikli 36 a lõikes 3 ja 

artikli 39 punktis h osutatud teave. 

Or. en 

Selgitus 

Tegemist on tehnilise muudatusega, mis tuleneb artikli 36 lõike 4 väljajätmisest ja selle 

teatavate aspektide ümberpaigutamisest artiklisse 36 a. 

 

Muudatusettepanek  79 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui liikmesriik, kellele on esitatud 

rahvusvahelise kaitse taotlus, leiab, et 

taotluse läbivaatamise eest vastutab mõni 

muu liikmesriik, palub ta võimalikult 

kiiresti ja igal juhul ühe kuu jooksul pärast 

taotluse esitamist artikli 21 lõikes 2 

määratletud tähenduses sellisel muul 

liikmesriigil taotleja vastu võtta. 

Kui liikmesriik, kellele on esitatud 

rahvusvahelise kaitse taotlus, leiab, et 

taotluse läbivaatamise eest vastutab mõni 

muu liikmesriik, palub ta võimalikult 

kiiresti ja igal juhul kahe kuu jooksul 

pärast taotluse esitamist artikli 21 lõikes 2 

määratletud tähenduses sellisel muul 

liikmesriigil taotleja vastu võtta. 

Or. en 

Selgitus 

Liikmesriigid on esitanud arvukaid kommentaare selle kohta, et uued kavandatud tähtajad 

(mida on Dublini III määrusega võrreldes komisjoni ettepanekus lühendatud kolmelt kuult 

ühele kuule) ei ole realistlikud. Raportöör on samuti arvamusel, et Dublini menetluste kestust 

tuleb lühendada, kuid samal ajal tuleb jätta liikmesriikidele mõistlik aeg kõikide kõnealuses 

määruses ette nähtud menetluste elluviimiseks. 

 

Muudatusettepanek  80 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui Eurodac-süsteemis esineb Kui Eurodac-süsteemis esineb 
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kokkulangevus andmetega, mis on 

registreeritud vastavalt määruse [määruse 

(EL) nr 603/2013 uuesti sõnastamise 

ettepanek] artiklile 13, või VISis esineb 

kokkulangevus andmetega, mis on 

registreeritud vastavalt määruse (EL) 

767/2008 artikli 21 lõikele 2, saadetakse 

taotlus kahe nädala jooksul pärast selle 

kokkulangevuse saamist, piiramata esimese 

lõigu kohaldamist. 

kokkulangevus andmetega, mis on 

registreeritud vastavalt määruse [määruse 

(EL) nr 603/2013 uuesti sõnastamise 

ettepanek] artiklile 13, või VISis esineb 

kokkulangevus andmetega, mis on 

registreeritud vastavalt määruse (EL) 

767/2008 artikli 21 lõikele 2, saadetakse 

taotlus ühe kuu jooksul pärast selle 

kokkulangevuse saamist, piiramata esimese 

lõigu kohaldamist. 

Or. en 

Selgitus 

Liikmesriigid on esitanud arvukaid kommentaare selle kohta, et uued kavandatud tähtajad 

(mida on Dublini III määrusega võrreldes komisjoni ettepanekus lühendatud kahelt kuult 

kahele nädalale) ei ole realistlikud. Raportöör on samuti arvamusel, et Dublini menetluste 

kestust tuleb lühendada, kuid samal ajal tuleb jätta liikmesriikidele mõistlik aeg kõikide 

kõnealuses määruses ette nähtud menetluste elluviimiseks. 

 

Muudatusettepanek  81 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Alaealiste puhul hakkab käesoleva lõike 

esimeses ja teises lõigus osutatud 

tähtaegade arvestamisel aeg jooksma siis, 

kui on määratud eestkostja ja lõpule on 

viidud artikli 8 lõike 3 kohane parimate 

huvide hindamine. 

Or. en 

Selgitus 

Selleks et tagada asjakohane aeg alaealiste menetluste jaoks ja alaealiste toetamine kogu 

menetluse jooksul, teeb raportöör ettepaneku hakata ametlikke tähtaegu arvestama alles 

hetkest, mil on määratud eestkostja ja lõpule on viidud parimate huvide hindamine. 

 

Muudatusettepanek  82 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 24 a 

 Vastuvõtmisteate esitamine 

 1. Kui taotleja tuleb artikli 15 

esimese a lõigu või artikli 36 b lõike 4 

kohaselt muule liikmesriigile üle anda, 

määratakse jaotusmehhanismiga 

määratud liikmesriik kindlaks artiklis 44 

osutatud automaatse süsteemi poolt 

juhuslikkuse alusel liikmesriikide hulgast, 

mida ei toetata sellel ajal artiklis 34 

osutatud korrigeeriva 

jaotusmehhanismiga. 

 2. Kui jaotusmehhanismiga 

määratud liikmesriik on lõike 1 kohaselt 

kindlaks määratud, sisestatakse 

sellekohane teave automaatselt Eurodac-

süsteemi ja jaotusmehhanismiga 

määratud liikmesriiki teavitatakse sellest 

automaatteatega. 

 3. Liikmesriik, kus taotleja viibib, 

teavitab taotlejat kõnealusest 

kindlaksmääramisest vastavalt lõikele 2 ja 

koostöös Euroopa Liidu 

Varjupaigaametiga üleandmise 

menetlusest. 

 4. Euroopa Liidu Varjupaigaamet 

tagab taotleja kiire üleandmise 

liikmesriigilt, kus taotleja viibib, 

vastutavale liikmesriigile.  

 5. Artiklites 39, 40, 41 ja 42 

sätestatud kohustusi kohaldatakse mutatis 

mutandis. 

Or. en 

Selgitus 

This new procedure applies in two specific cases designed as a deterrent for applicants to 

work against the system. It should be applied in cases where the applicant has not registered 

in the first member state of arrival but moved irregularly within Europe before registering (15 

1a) or where the applicant has falsely declared having family in a specific member state 

(36b(4)) in order to benefit from the family reunification procedure. In the first instance the 

applicant will be deterred from irregularly moving onwards from the first Member State of 
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arrival since he or she would not be able to make a specific Member State of choice de facto 

responsible for his or her application. Instead the applicant would, upon applying in a 

Member State that is not that of the first entry be automatically relocated to another 

(randomly decided) Member State. This removes the need for the procedure to return the 

applicant to a specific first Member State of arrival in cases where there are no registrations 

as it has proven impossible to prove which Member State the applicant entered through. In 

the second case it acts like a deterrence for the newly introduced lighter model of family 

reunification where an applicant would be relocated if he or she has claimed to have a family 

link with a specific Member State that would not prove to be legitimate on further scrutiny. 

 

Muudatusettepanek  83 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid näevad pärast 

üleandmisotsuse teatavakstegemist ette 

seitsmepäevase tähtaja, mille jooksul 

asjaomane isik võib kasutada oma lõike 1 

kohast õigust tõhusale õiguskaitsele. 

2. Liikmesriigid näevad pärast 

üleandmisotsuse teatavakstegemist ette 

mõistliku tähtaja, mis ei ole lühem kui 15 

päeva ja mille jooksul asjaomane isik võib 

kasutada oma lõike 1 kohast õigust 

tõhusale õiguskaitsele. 

Or. en 

Selgitus 

Õiguskaitse tõhususe tagamiseks on ülimalt oluline, et isikul oleks piisavalt aega seda õigust 

kasutada. Seitsmepäevane tähtaeg on lihtsalt liiga lühike. Taotlejale tuleks vaidlustamiseks 

tagada vähemalt 15 päeva, et oleks kindel, et süsteem võimaldab asjakohaseid 

kaitsemeetmeid, kuid liikmesriikidel peaks olema vabadus näha soovi korral ette pikema 

perioodi. 

 

Muudatusettepanek  84 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 4  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Lõikes 1 sätestatud tõhusa 

õiguskaitsevahendi kohaldamisala on 

piiratud selle hindamisega, kas rikutakse 

artikli 3 lõiget 2 seoses ebainimliku või 

alandava kohtlemise ohu esinemisega või 

artikleid 10–13 ja 18. 

välja jäetud 
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Or. en 

Selgitus 

Raportööri arvates ei ole võimalik piirata vaidlustamise õigusi harta teatavate aspektiga, 

ilma et satutaks vahetusse konflikti harta artiklis 47 sätestatud õigusega tõhusale 

õiguskaitsevahendile. 

 

Muudatusettepanek  85 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 5  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kui ei tehta lõikes 1 osutatud 

üleandmisotsust, näeb liikmesriik ette 

kohtu ees kasutatava tõhusa 

õiguskaitsevahendi, kui taotleja väidab, et 

perekonnaliige või saatjata alaealiste 

puhul sugulane viibib legaalselt muus 

liikmesriigis kui see liikmesriik, kes 

vaatab läbi tema rahvusvahelise kaitse 

taotlust, ning peab seetõttu seda teist 

liikmesriiki taotluse läbivaatamise eest 

vastutavaks liikmesriigiks. 

5. Kui ei tehta lõikes 1 osutatud 

üleandmisotsust, näeb liikmesriik ette 

kohtu ees kasutatava tõhusa 

õiguskaitsevahendi, kui taotleja väidab, et 

muu liikmesriik on vastutav taotluse 

läbivaatamise eest. 

Or. en 

Selgitus 

Teretulnud on komisjoni uus ettepanek võimaldada õigust õiguskaitsevahendile juhtumite 

korral, kus perekonna taasühinemist takistab mitteüleandmine liikmesriigile, kus perekond 

viibib. Mõttekas oleks aga eelkõige Euroopa Liidu Kohtu poolt Ghezelbashi kohtuasjas 

langetatud otsust arvesse võttes laiendada kõnealuse õiguse kohaldamisala kõikidele Dublini 

kriteeriumide tajutavatele väärkohaldamistele. 

 

Muudatusettepanek  86 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kulud, mis tekivad taotleja või muu 

artikli 20 lõike 1 punktis c, d või e osutatud 

isiku üleandmisega vastutavale 

liikmesriigile, katab isikut üle andev 

1. Kulud, mis tekivad taotleja või muu 

artikli 20 lõike 1 punktis c, d või e osutatud 

isiku üleandmisega vastutavale 
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liikmesriik. liikmesriigile, kaetakse liidu üldeelarvest. 

Or. en 

Selgitus 

Kõikide kõnealuse määruse kohaste üleandmiste kulud kaetakse Euroopa Liidu eelarvest, et 

täiendava meetmena parandada stiimuleid selleks, et iga liikmesriik registreeriks kõik oma 

territooriumil viibivad varjupaigataotlejad viivitamata, ning tagada, et määruse sätete 

järgimine ei tekitaks liikmesriikidele rahalisi lisakulusid. 

 

Muudatusettepanek  87 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 34 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõiget 1 kohaldatakse, kui artikli 

44 lõikes 1 osutatud automaatne süsteem 

näitab, et III peatüki, artikli 3 lõike 2 või 3, 

artikli 18 ja 19 kriteeriumide kohaselt 

liikmesriigi vastutusalasse kuuluvate 

rahvusvahelise kaitse taotluste arv on lisaks 

tegelikult ümberasustatud isikute arvule 

suurem kui 150 % kõnealuse liikmesriigi 

kvoodist, mis on määratud kindlaks artiklis 

35 osutatud võrdlusalusega. 

2. Lõiget 1 kohaldatakse, kui artikli 

44 lõikes 1 osutatud automaatne süsteem 

näitab, et III peatüki, artikli 3 lõike 2 ning 

artiklite 18 ja 19 kriteeriumide kohaselt 

liikmesriigi vastutusalasse kuuluvate 

rahvusvahelise kaitse taotluste arv on lisaks 

tegelikult ümberasustatud isikute arvule 

suurem kui 100 % kõnealuse liikmesriigi 

kvoodist, mis on määratud kindlaks artiklis 

35 osutatud võrdlusalusega. 

Or. en 

Selgitus 

Korrigeeriv jaotusmehhanism tuleks käivitada enne niisuguse olukorra tekkimist, kus toetatav 

liikmesriik ei suuda enam varjupaigataotlejate sissevooluga toime tulla. Seetõttu on 

käivitusprotsenti alandatud 150 protsendilt 100 protsendile võrdlusalusest. Raportöör on 

ühtlasi arvamusel, et ka artikli 3 lõikes 1 osutatud kriteeriumide kohaldamisalasse kuuluvad 

taotlused tuleks võrdlusväärtuse puhul arvesse võtta. 

 

Muudatusettepanek  88 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 36 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Taotlejad, kes esitasid oma taotluse 

toetatavas liikmesriigis pärast artikli 34 

2. Juhul kui vastutavat liikmesriiki ei 

suudetud artikli 19 lõike 2 a või artikli 
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lõikes 5 osutatud jaotamisest teavitamist, 

jaotatakse lõikes 1 osutatud 

liikmesriikidesse ning need liikmesriigid 

määravad kindlaks vastutava liikmesriigi. 

36 b kohaselt kindlaks teha, jaotatakse 

taotlejad, kes esitasid oma taotluse 

toetatavas liikmesriigis pärast artikli 34 

lõikes 5 osutatud jaotamisest teavitamist, 

lõikes 1 osutatud liikmesriikidesse ning 

need liikmesriigid määravad kindlaks 

vastutava liikmesriigi. 

Or. en 

Selgitus 

See tähendab, et perekonna taasühinemise lihtsustatud menetlust ja võimalust taotleda 

kaalutlusõigust käsitleva sätte kohaldamist tuleks võimaldada enne taotleja ümberpaigutamist 

korrigeerivat jaotusmehhanismi kasutades. 

 

Muudatusettepanek  89 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 36 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Taotlused, mis kuulutatakse 

vastuvõetamatuks või vaadatakse läbi 

kiirendatud menetlusega artikli 3 lõike 3 

kohaselt, ei kuulu jaotamisele. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

See lõige jäeti välja, kuna välja jäeti ka artikli 3 lõige 3 enne vastutava liikmesriigi 

kindlaksmääramist kasutatava vastuvõetavust käsitleva menetluse kohta. Tuleks märkida, et 

kõikidel liikmesriikidel on pärast vastutuse kindlaksmääramist vabadus kohaldada 

vastuvõetavuse kontrolli varjupaigamenetluste määruse sätete kohaselt. 

 

Muudatusettepanek  90 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 36 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Toetatav liikmesriik tagab, et 

taotlejatel, kes esitasid oma taotluse 

toetatavas liikmesriigis pärast artiklis 34 

osutatud jaotamisest teavitamist, on 
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juurdepääs artikli 19 lõikes 2 a ja 

artiklis 36 b osutatud menetlusele. 

Or. en 

Selgitus 

The procedure referred to in 19(2a) is the new possibility to request the application of the 

discretionary clause directly from the Member State of first entry which would remove the 

incentives for applicants to attempt avoiding registration in order to be able to avail 

themselves of this possibility. It would leave decision on acceptance of the request with the 

Member State concerned but would at the same time allow for the expression of a preference 

by the asylum seeker that would thus gain in agency through the proposal and would likely 

become more willing to participate in the system. The rule relative to the procedure in 36b 

refers to the new light procedure on family reunification which would allow applicants with 

family to quickly reunite with them. 

 

Muudatusettepanek  91 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 36 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Lõike 1 kohaselt võrdlusaluse 

kohaldamise põhjal näitab artikli 44 

lõikes 1 osutatud automaatne süsteem ära 

jaotusmehhanismiga määratud 

liikmesriigi ja edastab selle teabe 72 tunni 

jooksul pärast artikli 22 lõikes 1 osutatud 

registreerimist toetatavale liikmesriigile ja 

jaotusmehhanismiga määratud 

liikmesriigile ning lisab 

jaotusmehhanismiga määratud 

liikmesriigi artikli 23 lõikes 2 osutatud 

elektroonilisse toimikusse. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

See artikkel jäetakse välja, kuna jaotusmehhanismiga määratud liikmesriigi 

kindlaksmääramise uus süsteem esitati artiklis 36 a. 
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Muudatusettepanek  92 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 36 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 36 a 

 Jaotusmehhanismiga määratud 

liikmesriigi kindlaksmääramine 

 1. Artiklis 35 osutatud võrdlusaluse 

alusel näitab artikli 44 lõikes 1 osutatud 

automaatne süsteem ära need kuus 

liikmesriiki, kellel on neile määratud 

õiglase jaotuse kvoodi suhtes kõige vähem 

taotlejaid. 

 2. Automaatne süsteem avab iga 

kõnealuse kuue liikmesriigi jaoks 30-

kohalise üleandmisnimekirja. Euroopa 

Liidu Varjupaigaamet tagab, et taotlejad 

lisatakse mis tahes avatud 

üleandmisnimekirja kooskõlas 

artikliga 41. 

 3. Kui kõik üleandmisnimekirja 

vabad kohad on lõike 2 kohaselt täidetud, 

edastab automaatne süsteem selle teabe 

toetatavale liikmesriigile ja 

jaotusmehhanismiga määratud 

liikmesriigile ning lisab 

jaotusmehhanismiga määratud 

liikmesriigi artikli 23 lõikes 2 osutatud 

elektroonilisse toimikusse. 

 4. Kui üleandmisnimekiri on lõike 3 

kohaselt täis, avab automaatne süsteem 

uue üleandmisnimekirja niisuguse 

liikmesriigi jaoks, kellel on talle määratud 

õiglase jaotuse kvoodi suhtes kõige vähem 

taotlejaid ning kelle jaoks ei ole nimekirja 

veel avatud. 

Or. en 

Selgitus 

This would create a new system for the corrective allocation of applicants that would allow 

for the relocation both of individual applicants and groups of applicants. It would maintain 

the automated nature of the system and would not introduce any element of choice of 
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destination for the applicants but it would enable groups of applicants that have declared 

themselves being a group to be relocated together rather than being split up between a large 

number of Member States. Your rapporteur believes that this would have a positive effect on 

integration, work to reduce secondary movements and reduce administrative burdens on 

Member States. 

 

Muudatusettepanek  93 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 36 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 36 b 

 Perekonna taasühinemise menetlus 

korrigeeriva jaotamise korral 

 1. Liikmesriik, mida toetatakse 

artikli 34 kohaselt korrigeeriva 

jaotusmehhanismiga, vastutab taotleja 

perekonna taasühinemise erimenetluse 

elluviimise eest, et tagada perekonna kiire 

taasühinemine ja taotlejate jaoks 

juurdepääs varjupaigamenetlusele, kui 

esmapilgul on piisavaid märke selle 

kohta, et neil on tõenäoliselt õigus 

perekonna taasühinemisele vastavalt 

artiklile 10, 11, 12 või 13. 

 2. Selle kindlakstegemisel, kas on 

piisavalt märke selle kohta, et taotlejal on 

tema väidete kohaselt teatavas 

liikmesriigis perekond, tagab vastutava 

liikmesriigi kindlaksmääramise menetlust 

läbi viiv liikmesriik, et taotleja on saanud 

aru kohaldatavast pereliikmete ja/või 

sugulaste määratlusest ning et taotleja on 

kindel, et väidetavad pereliikmed ja/või 

sugulased ei viibi muus liikmesriigis. 

Vastutava liikmesriigi kindlaksmääramise 

menetlust läbi viiv liikmesriik tagab 

ühtlasi, et taotleja saab aru, et tal ei 

lubata jääda liikmesriiki, kus tema 

pereliikmed ja/või sugulased väidetavalt 

viibivad, kui asjaomane liikmesriik ei saa 

niisugust väidet kontrollida. Kui taotleja 

esitatav teave ei anna ilmselget alust 

kahelda pereliikmete ja/või sugulaste 

viibimises taotleja esitatud liikmesriigis, 
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järeldatakse, et esmapilgul on piisavalt 

märke taotleja pereliikmete ja/või 

sugulaste selles liikmesriigis viibimise 

kohta, et lugeda lõike 1 tingimused 

täidetuks. 

 3. Kui lõigete 1 ja 2 kohaselt tehakse 

kindlaks, et taotlejal on tõenäoliselt 

esmapilgul õigus perekonna 

taasühinemisele vastavalt artiklile 10, 11, 

12 või 13, teavitab toetatav liikmesriik 

sellest asjaomast liikmesriiki ja taotleja 

antakse sellele liikmesriigile üle. 

 4. Liikmesriik, kellele taotleja lõikes 

3 osutatud menetluse kohaselt üle 

antakse, teeb otsuse selle kohta, kas artikli 

10, 11, 12 või 13 kohase perekonna 

taasühinemise tingimused on täidetud. 

Kui tehakse otsus, et perekonna 

taasühinemise tingimused ei ole täidetud, 

tagab liikmesriik, kellele taotleja üle anti, 

et taotleja paigutatakse ümber muusse 

liikmesriiki artiklis 24 a sätestatud 

menetluse kohaselt. 

 5. Selle liikmesriigi vastutavad 

asutused, kus taotleja väitel viibivad tema 

pereliikmed ja/või sugulased, abistavad 

vastutava liikmesriigi kindlaksmääramise 

menetlust läbi viiva liikmesriigi 

vastutavaid asutusi mis tahes niisugustele 

küsimustele vastamisega, mille eesmärk 

on selgitada välja, kas väidetavad 

perekondlikud sidemed on tõesed. 

Or. en 

Selgitus 

This new procedure creates a light family reunification procedure which would allow a quick 

access to the asylum procedure for all applicants with family somewhere in Europe. It would 

operate on the basis that the Member State where the applicant first applies does a light 

check to determine whether it is likely that the applicant has family somewhere else in the 

European Union. If this is the case the applicant is transferred to this member state that has 

to make the full formal determination of whether the conditions for family reunification are 

fulfilled or not. If they are not fulfilled the applicant would be automatically relocated to 

another Member State in order to prevent abusive claims of family ties. 
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Muudatusettepanek  94 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 37 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 37 välja jäetud 

Finantssolidaarsus  

1. Liikmesriik võib pärast käesoleva 

määruse jõustumist kolmekuulise perioodi 

lõpus ja pärast seda iga kaheteistkuulise 

perioodi lõpus sisestada automaatsesse 

süsteemi teabe, et ta ei osale ajutiselt 

käesoleva määruse VII peatükis 

sätestatud korrigeerivas 

jaotusmehhanismis ja teavitab sellest 

liikmesriike, komisjoni ja Euroopa Liidu 

Varjupaigaametit. 

 

2. Artikli 44 lõikes 1 osutatud 

automaatne süsteem kohaldab sel juhul 

kõnealuse kaheteistkuulise perioodi 

jooksul võrdlusalust nende liikmesriikide 

suhtes, kelle vastutusalasse kuuluvate 

taotluste arv on artikli 35 lõike 1 kohasest 

kvoodist väiksem, välja arvatud teabe 

sisestanud liikmesriigi ning toetatava 

liikmesriigi suhtes. Artikli 44 lõikes 1 

osutatud automaatne süsteem arvestab iga 

taotluse, mis muidu oleks määratud 

liikmesriigile, kes sisestas teabe vastavalt 

artikli 36 lõikele 4, kõnealuse liikmesriigi 

kvoodi hulka. 

 

3. Lõikes 2 osutatud kaheteistkuulise 

perioodi lõpus edastab automaatne 

süsteem korrigeerivas jaotusmehhanismis 

osalemata jätnud liikmesriigile nende 

taotluste arvu, mille puhul ta muidu oleks 

olnud jaotusmehhanismiga määratud 

liikmesriik. Kõnealune liikmesriik maksab 

pärast seda solidaarsusmaksu 250 000 

eurot iga taotleja kohta, kes muidu oleks 

määratud sellele liikmesriigile asjaomase 

kaheteistkuulise perioodi jooksul. 

Solidaarsusmaks makstakse liikmesriigile, 

kes on määratud vastutavaks asjaomaste 

taotluste läbivaatamise eest. 
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4. Komisjon võtab rakendusaktiga 

vastu otsuse kooskõlas artiklis 56 osutatud 

läbivaatamismenetlusega ja sätestab lõike 

3 rakendamise korra. 

 

5. Euroopa Liidu Varjupaigaamet 

jälgib rahalise solidaarsusmehhanismi 

kohaldamist ja annab selle kohta 

komisjonile kord aastas aru. 

 

Or. en 

Selgitus 

The corrective allocation system is intended to balance the unfair sharing of responsibilities 

under a system that places a lot of efforts on frontline Member States. Allowing other Member 

States to buy themselves out from the system would not be fair to frontline Member States and 

for such a system to work the cost of the opt out would have to be so dissuasively high that it 

would become fundamentally unfair also to less economically strong Member States. Finally 

your rapporteur does not agree with the concept of Member States paying for avoiding a 

responsibility to assist people in need of international protection. 

 

Muudatusettepanek  95 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 38 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) annab taotleja jaotusmehhanismiga 

määratud liikmesriigile üle hiljemalt nelja 

nädala jooksul pärast lõplikku 

üleandmisotsust. 

c) annab vajalikku abi tagamaks, et 

Euroopa Liidu Varjupaigaamet on 

võimeline andma taotleja 

jaotusmehhanismiga määratud 

liikmesriigile üle hiljemalt nelja nädala 

jooksul pärast lõplikku üleandmisotsust. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanek on seotud ettepanekuga anda vastutus üleandmiste eest üle Euroopa Liidu 

Varjupaigaametile. 

 

Muudatusettepanek  96 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 40 – lõige 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui turvakontrolli tulemus kinnitab, 

et taotlejat võib mõjuvatel põhjustel pidada 

ohuks riiklikule julgeolekule või avalikule 

korrale, on taotluse saanud toetatav 

liikmesriik vastutav liikmesriik ja vaatab 

taotluse läbi kiirendatud menetluse korras 

direktiivi 2013/32/EL artikli 31 lõike 8 

kohaselt. 

3. Kui turvakontrolli tulemus kinnitab, 

et taotlejat võib mõjuvatel põhjustel pidada 

ohuks riiklikule julgeolekule või avalikule 

korrale, on taotluse saanud toetatav 

liikmesriik vastutav liikmesriik ja võib 

vaadata taotluse läbi kiirendatud menetluse 

korras direktiivi 2013/32/EL artikli 31 

lõike 8 kohaselt. 

Or. en 

Selgitus 

Dublini määruses tuleks sätestada selged eeskirjad liikmesriikide vahel taotluste eest 

vastutuse kindlaksmääramiseks. Liikmesriigile peaks jääma õigus hinnata 

varjupaigamenetluste määruse raames, milline menetlus sobib kõige paremini taotluse 

läbivaatamiseks. Kui see on kõige paremini saavutatav kiirendatud menetluse raames, peaks 

see olema võimalik, kuid mitte kohustuslik. 

 

Muudatusettepanek  97 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 41 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Taotlejad, kes on registreerinud, et 

nad reisivad artikli 22 lõike 1 punkti b 

kohaselt koos isikutega, kelle suhtes 

kohaldatakse jaotamise korda, kuid kes ei 

ole üksteise pereliikmed, jaotatakse 

võimaluste piires samale liikmesriigile. 

Or. en 

Selgitus 

Raportööri esildatud läbivaadatud ümberpaigutamismudel võimaldaks taotlejaid paigutada 

liikmesriikidesse ümber mitte üksnes individuaalselt, vaid rühmades, kuid see ei hõlmaks 

siiski õigust sihtriiki valida ja seda võimaldatakse üksnes võimaluste piirides, erinevalt 

pereliikmetest, kes antakse alati üle samale liikmesriigile. 
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Muudatusettepanek  98 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 42 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Taotleja üleandmisega 

jaotusmehhanismiga määratud 

liikmesriigile tekkivad kulud hüvitatakse 

toetatavale liikmesriigile 500 euro suuruse 

ühekordselt makstava summana iga artikli 

38 punkti c kohaselt üleantud isiku kohta. 

Kõnealust rahalist toetust rakendatakse 

määruse (EL) nr 516/2014 artiklis 18 

sätestatud korra kohaldamisega. 

Euroopa Liidu Varjupaigaametil taotleja 

üleandmisega jaotusmehhanismiga 

määratud liikmesriigile tekkivad kulud 

kaetakse liidu üldeelarvest ja hüvitatakse 

300 euro suuruse ühekordselt makstava 

summana iga artikli 38 punkti c kohaselt 

üleantud isiku kohta. 

Or. en 

Selgitus 

Raportööri soovituse kohaselt tuleks vastutus üleandmiste eest anda Dublini määruse raames 

liikmesriikidelt üle Euroopa Liidu Varjupaigaametile. Hüvitise vähendamine 500 eurolt 

300 eurole looks olulise säästu, mis tuleks raportööri arvates investeerida süsteemi 

toetamisse. 

 

Muudatusettepanek  99 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 43 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Automaatne süsteem teavitab liikmesriike 

ja komisjoni niipea, kui toetatavas 

liikmesriigis jääb tema vastutusalasse 

kuuluvate taotluste arv alla 150 % tema 

kvoodist vastavalt artikli 35 lõikele 1. 

Automaatne süsteem teavitab liikmesriike 

ja komisjoni niipea, kui toetatavas 

liikmesriigis jääb tema vastutusalasse 

kuuluvate taotluste arv alla 75 % tema 

kvoodist vastavalt artikli 35 lõikele 1. 

Or. en 

Selgitus 

It is proposed that corrective allocation commences once the quota of a Member State has 

been fulfilled (at 100%). Your rapporteur suggests lowering the point at which corrective 

allocation ceases to 75% of the quota in order to avoid situations where a Member State 

continuously close to this level of capacity in relation to arrivals would be going in and out of 

the corrective allocation mechanism. Once the arrivals have diminished to 75% of the 
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national quota it could reasonably be argued that the risk that the Member State would 

shortly once again need the support of the corrective allocation mechanism would be much 

smaller. This will increase the predictability and stability of the system. 

 

Muudatusettepanek  100 

Ettepanek võtta vastu määrus 

VII a peatükk (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 VII a peatükk 

 Vastastikune solidaarsus 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  101 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 43 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 43 a 

 Korrigeeriva jaotusmehhanismi 

peatamine 

 Kui liikmesriigi suhtes on võetud vastu 

määruse (EL) 2016/1624 artikli 19 

lõikes 1 osutatud otsus suutmatuse tõttu 

täita nõuetekohaselt oma kohustusi 

hallata oma osa välispiirist, võib nõukogu 

komisjoni ettepaneku alusel võtta 

rakendusaktiga viivitamata vastu otsuse 

peatada käesoleva määruse artiklis 34 

osutatud korrigeeriva jaotusmehhanismi 

kohaldamine kõnealuse liikmesriigi 

suhtes. Korrigeeriva jaotusmehhanismi 

peatamise otsusel on kindel kehtivusaeg, 

mis ei ületa ühte aastat ja mida võib 

pikendada. Rakendusakti 

ettevalmistamisel ja koostamisel tagab 

komisjon kõikide dokumentide, 

sealhulgas akti eelnõu õige- ja samaaegse 

edastamise Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. Euroopa Parlamenti 



 

PE599.751v02-00 74/89 PR\1118296ET.docx 

ET 

teavitatakse viivitamata kõikidest 

järgnevatest võetud meetmetest ja tehtud 

otsustest. 

Or. en 

Selgitus 

It is necessary to ensure that all Member States exercise an appropriate control and 

management of their part of the external border of the European Union. In order to ensure 

that Member States are properly incentivised to do so, and as a measure of last resort should 

there be a major problem, there should be an option to suspend the application of the 

corrective allocation mechanism for a determined period until any issues are remedied by the 

benefitting Member State. The pre-requisite for such an action should in your rapporteurs 

view be that there already exists an active decision under the existing provisions of the 

European Border and Coast Guards Regulation (EBCGR). The commission would then, if it 

deems that the situation requires it, present an implementing act for the adoption by the 

Council (by qualified majority). Your rapporteur considered using a delegated act in this 

context in order to also give the European Parliament a say in the procedure but due to the 

way this instrument works it would have implied that council would automatically accept the 

proposal from the European Commission unless there was a qualified majority -against- the 

proposal to suspend the corrective allocation system. The procedure in the EBCGR also 

foresees an implementing act with similar safeguards with regards to the information to the 

European Parliament. 

 

Muudatusettepanek  102 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 43 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 43 b 

 Sunnimeetmed 

 Kui liikmesriik ei täida VII peatükist 

tulenevaid kohustusi, kohaldatakse 

määruse (EL) nr 1303/2013 (mida on 

muudetud määrusega (EL) nr XXXX) 

artiklis XXX sätestatud menetlust. 

Or. en 

Selgitus 

Your rapporteur is of the view that there should be clear consequences if a Member State 

would not respect its obligations with respect to the solidarity measures under this regulation. 

Normally your rapporteur would assume that every Member State would to the best of their 
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ability faithfully apply the Union law, unfortunately recent statements by various national 

leaders give reason to doubt this. With this background the rapporteur favours introducing a 

system of conditionality in Regulation 1303/2013 governing the use of the European 

Structural and Investment Funds between the complete participation by Member States in the 

solidarity aspects of this regulation and the national envelopes for the European Structural 

and Investment Funds. Your rapporteur notes that Regulation 1303/2013 is currently under 

review and that the substantive measures should be introduced directly into the modified 

proposal of regulation 1303/2013, and not in this regulation. It should also be noted that the 

commission has proposed that the area of migration and asylum should be covered as a 

priority area for the cohesion policy. The structural and investment funds are based on the 

principle of solidarity between Member States. It would seem, in the view of the rapporteur, 

illogical that Member States would be able to benefit from the solidarity of other Member 

States through these funds whilst at the same time not abiding by key provisions of solidarity 

within the framework of the Common European Asylum Policy, especially as this is suggested 

as a key policy area for European cohesion policy. 

 

Muudatusettepanek  103 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 44 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Artikli 22 kohaste rahvusvahelise 

kaitse taotluste registreerimiseks ja nende 

hulga jälgimiseks ning VII peatükis 

sätestatud jaotusmehhanismi 

kohaldamiseks luuakse automaatne 

süsteem. 

1. Artiklite 22 ja 24 a kohaste 

rahvusvahelise kaitse taotluste 

registreerimiseks ja nende hulga 

jälgimiseks ning VII peatükis sätestatud 

jaotusmehhanismi kohaldamiseks luuakse 

automaatne süsteem. 

Or. en 

Selgitus 

Automaatse süsteemiga ei peaks olema võimalik toetada üksnes korrigeerivat jaotamist, vaid 

ka jaotamismudelit, mis on ette nähtud uues artiklis 24 a. 

 

Muudatusettepanek  104 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 45 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Euroopa Liidu Varjupaigaametil on 

automaatsele süsteemile juurdepääs artikli 

35 lõike 4 kohase võrdlusaluse 

sisestamiseks ja kohandamiseks ning 

2. Euroopa Liidu Varjupaigaametil on 

automaatsele süsteemile juurdepääs artikli 

35 lõike 4 kohase võrdlusaluse 

sisestamiseks ja kohandamiseks, artikli 22 
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artikli 22 lõikes 3 osutatud teabe 

sisestamiseks. 

lõikes 3 osutatud teabe sisestamiseks ning 

oma artikli 36 a kohaste kohustuste 

täitmiseks. 

Or. en 

Selgitus 

Uues artiklis 36 a on tehtud ettepanek teha Euroopa Liidu Varjupaigaamet vastutavaks 

taotlejate nimekirjade n-ö täitmise eest riikidega, mille suhtes kohaldatakse korrigeerivat 

jaotamist, ning selle muudatusettepanekuga tagatakse talle selleks juurdepääs elektroonilisele 

süsteemile. 

 

Muudatusettepanek  105 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 53 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Erandina artiklist 35 kasutatakse esimesel 

viiel aastal pärast ... [käesoleva määruse 

jõustumise kuupäev] korrigeeriva 

jaotamise võrdlusaluse arvutamiseks 

I a lisas esitatud valemit. 

Or. en 

Selgitus 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation (in an Annex). The political idea is to ensure that Member States that do not have 

as much experience with receiving applicants for international protection should be given the 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 

a continued higher burden on Member States which have historically received many 

applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 

a more equitable sharing of responsibilities.The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 

applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 

in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 

corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 

year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 

the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 

of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 

force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 
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historical applications to a fair system. 

 

Muudatusettepanek  106 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 53 – lõik 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Erandina artikli 38 punktist c tagab 

korrigeeriva jaotusmehhanismiga toetatav 

liikmesriik, et esimesel viiel aastal pärast 

... [käesoleva määruse jõustumise 

kuupäev] antakse taotleja 

jaotusmehhanismiga määratud 

liikmesriigile üle hiljemalt nelja nädala 

jooksul pärast lõplikku üleandmisotsust. 

 Erandina artikli 42 esimesest lõigust 

hüvitatakse kulud, mis tekivad taotleja 

jaotusmehhanismiga määratud 

liikmesriigile üleandmisega, toetatavale 

liikmesriigile 300 euro suuruse 

ühekordselt makstava summana iga 

artikli 53 kohaselt üle antud isiku kohta. 

Sellist rahalist toetust rakendatakse 

määruse (EL) nr 516/2014 artiklis 18 

sätestatud korra kohaldamisega. 

Or. en 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga kehtestatakse viieaastane periood, mil liikmesriigid säilitavad 

vastutuse üleandmiste eest korrigeeriva jaotuskava alusel, kasutades erandit artikli 38 

punktist c, et anda Euroopa Liidu Varjupaigaametile piisavalt aega kõnealuse vastutuse 

võtmiseks vajalike teadmiste ja töökorralduse loomiseks. Euroopa Liidu Varjupaigaametile 

antakse uue Euroopa ühise varjupaigasüsteemi määrusega palju lisaülesandeid ja on oluline, 

et ametil võimaldatakse esmalt keskenduda süsteemi kõige kesksema tähtsusega aspektidele, 

et suuta jätkuvalt osutada väga kvaliteetseid teenuseid. 

 

Muudatusettepanek  107 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 58 – lõik 1 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Euroopa Liidu Varjupaigaamet teostab 

artikli 53 teises a lõigus osutatud 

üleminekuperioodil kõikide liikmesriikide 

saatjata alaealiste vastuvõtmise 

suutlikkuse ülevaate, et selgitada välja 

puudused ja pakkuda liikmesriikidele abi 

puuduste kõrvaldamisel. 

Or. en 

Selgitus 

On eriti oluline, et saatjata alaealiste eest, kes antakse üle korrigeeriva jaotusmudeli alusel, 

kantaks igas Euroopa Liidu liikmesriigis asjakohaselt hoolt. Seetõttu näib asjakohane anda 

Euroopa Liidu Varjupaigaametile volitus hinnata riikide suutlikkust võtta vastu saatjata 

alaealisi, et anda abi liikmesriikidele, kes peavad oma suutlikkust parandama. 

 

Muudatusettepanek  108 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 60 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Määrus ( (EL) nr 604/2013 tunnistatakse 

kehtetuks liikmesriikide jaoks, kellele 

käesolev määrus on siduv seoses nende 

kohustustega omavahelistes suhetes . 

Määrus (EL) nr 604/2013 tunnistatakse 

kehtetuks. 

Or. en 

Selgitus 

Raportöör on arvamusel, et liikmesriigid, kes kasutavad loobumisklauslit, peaksid tegema 

selge valiku, kas nad osalevad Dublini süsteemis või mitte. Niisugune olukord, kus teatavatel 

liikmesriikidel on võimalik jätkata Dublini III määruse kohaldamist, samas kui kõik teised on 

liikunud edasi Dublini IV määruse juurde, looks tarbetuid probleeme. 

 

Muudatusettepanek  109 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I a lisa (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 I a lisa 

 Artiklis 35 osutatud võrdlusaluse 

arvutamise üleminekukord 

 1. Korrigeeriva jaotusmehhanismi 

jaoks määratakse käesolevas lisas 

kindlaks määratud üleminekuperioodil 

igale liikmesriigile baasvõrdlusaluse ja 

artiklis 35 osutatud võrdlusaluse 

kombinatsiooni põhjal kvoot. Sellele 

ajutisele võrdlusalusele osutatakse kui 

üleminekuperioodi võrdlusalusele ja seda 

kohaldatakse üleminekuperioodil 

artiklis 35 osutatud võrdlusaluse asemel. 

 2. Punktis 1 osutatud 

baasvõrdlusaluse arvutamiseks liidetakse 

kokku liikmesriikides aastatel 2011, 2012, 

2013, 2014 ja 2016 esitatud taotlused 

vastavalt Eurostati andmetele ning see 

summa jagatakse sellel perioodil kõikides 

liikmesriikides esitatud taotluste 

koguarvuga. 

 3. Euroopa Liidu Varjupaigaamet 

kehtestab nii baasvõrdlusaluse kui ka 

artiklis 35 osutatud võrdlusaluse. 

 4. Üleminekuperioodi võrdlusalus 

arvutatakse järgmiselt: 

 a) alates jõustumishetkest kuni 

jõustumisele järgneva esimese 

kalendriaasta lõpuni (aasta X) on 

üleminekuperioodi võrdlusalus 

samaväärne baasvõrdlusalusega; 

 b) aastal X + 1 koosneb 

üleminekuperioodi võrdlusalus 

järgmistest elementidest: 80 % 

baasvõrdlusalusest ja 20 % käesoleva 

määruse artiklis 35 osutatud 

võrdlusalusest; 

 c) aastal X + 2 koosneb 

üleminekuperioodi võrdlusalus 

järgmistest elementidest: 60 % 

baasvõrdlusalusest ja 40 % käesoleva 

määruse artiklis 35 osutatud 
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võrdlusalusest; 

 d) aastal X + 3 koosneb 

üleminekuperioodi võrdlusalus 

järgmistest elementidest: 40 % 

baasvõrdlusalusest ja 60 % käesoleva 

määruse artiklis 35 osutatud 

võrdlusalusest; 

 e) aastal X + 4 koosneb 

üleminekuperioodi võrdlusalus 

järgmistest elementidest: 20 % 

baasvõrdlusalusest ja 80 % käesoleva 

määruse artiklis 35 osutatud 

võrdlusalusest. 

 5. Pärast punkti 4 alapunktis e 

osutatud perioodi lõppemist arvutatakse 

võrdlusalus artikli 35 kohaselt. 

Or. en 

Selgitus 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation. Due to technical limitations in the EP amendment tools the rapporteur has opted 

for a written rule, this could potentially be simplified by use of mathematical formulas in the 

final version of the text. The political idea is to ensure that Member States that do not have as 

much experience with receiving applicants for international protection should be given the 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 

a continued higher burden on Member States which have historically received many 

applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 

a more equitable sharing of responsibilities.The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 

applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 

in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 

corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 

year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 

the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 

of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 

force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 

historical applications to a fair system. 
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SELETUSKIRI 

Solidaarsusel põhinev hästi toimiv varjupaigasüsteem on võimalik! 

 

Kehtiv Dublini määrus, mille põhjal määratakse kindlaks, milline riik vastutab pagulase 

varjupaigataotluse läbivaatamise eest, on nüüdseks kasutuskõlbmatu. See sai ilmselgeks 2015. 

aastal, mil rohkem kui miljon inimest põgenes sõja, konfliktide ja tagakiusamise eest ning 

taotles rahvusvahelist kaitset ELis, mille tulemusel Dublini süsteem täiesti kokku varises. 

 

Seetõttu esitas Euroopa Komisjon 2016. aasta mais Dublini määruse läbivaatamise 

ettepaneku. Pärast Euroopa Parlamendi poolt selle läbivaatamise raportööriks nimetamist 

alustasin ettepaneku analüüsimist ja Euroopa Parlamendi seisukoha kujundamist ning olen 

nüüd valmis tutvustama oma raporti projekti. 

 

EL seisab teelahkmel. Me ei saa enam jätkata leebete kompromisside ja kriisiolukordadele 

reageerimise kiireloomuliste ajutiste meetmetega, mille puhul me kõik juba ette teame, et neid 

rakendatakse kas liiga hilja või ei rakendata üldse. Tõepoolest, me peame mõtlema 

innovaatiliselt ja loovalt. Minu järeldus on, et kehtivat Dublini määrust tuleb põhjalikult 

muuta ja uus määrus peab tagama, et: 

• kõik riigid jagavad vastutust varjupaigataotlejate eest;  

• välispiiriga liikmesriigid, mis on enamiku pagulaste esimene saabumiskoht 

Euroopasse, võtavad vastutuse registreerida kõik saabuvad inimesed, samuti 

kaitsta ja säilitada ELi välispiiri; 

• rahvusvahelist kaitset vajavad inimesed saavad selle palju kiiremini kui praegu, 

samas kui need, kelle puhul on tõendatud, et neil ei ole õigust varjupaika saada, 

saadetakse kiiresti ja väärikal moel tagasi nende koduriikidesse. 

 

On aeg lõpetada sellise süsteemi toetamine, kus pagulased on sunnitud südametunnistuseta 

inimkaubitsejate kätesse, kes neid ebaseaduslikult Euroopasse toimetavad. Selle asemel tuleb 

luua süsteem, mis loob stiimulid selleks, et kõik pagulased end ELi saabudes kohe 

registreeriks. 

 

Varjupaigataotlejad peaksid saama olla kindlad, et neile saab osaks õiguslikult korrektne 

varjupaigamenetlus, olenemata sellest, millises ELi liikmesriigis nad taotluse esitasid. Samuti 

peaksid nad teadma, et neil ei ole õigust ise otsustada, millises ELi liikmesriigis nad 

varjupaika taotlevad, vaid et Euroopa Liit vaatab nende taotluse läbi ja võib anda neile 

rahvusvahelise kaitse. 

 

Uus Dublini määrus peab olema lihtne, põhinema kindlatel põhimõtetel ning olema praktikas 

rakendatav. Ma usun, et mul on õnnestunud sellele käesolevas raporti projektis alus panna. 

See eeldab kõigi liikmesriikide täielikku ja võrdset osalemist. Täielikult rakendatuna tähendab 

uus määrus jagatud vastutust ja tõelist solidaarsust. 

 

Vaja on toimivat alalist ümberpaigutamissüsteemi 

 

160 000 varjupaigataotleja ajutine ümberpaigutamine Itaaliast Kreekasse on suuremalt jaolt 

läbi kukkunud. Me peame õppima selle süsteemiga saadud kogemustest, et ehitada Dublini 

määrusega üles kindel ja praktiliselt toimiv ümberpaigutamissüsteem. 
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Kõige olulisem õppetund, mis keset kriisi kasutusele võetud ajutise ümberpaigutamise kavaga 

saadi, on see, et kriisimehhanismid ja vahendid ettenägematuteks kuludeks peavad olemas 

olema enne, kui kriis aset leiab. Euroopa otsustusprotsess ei ole lihtsalt piisavalt 

reageerimisvõimeline, et sellist keerukat probleemküsimust lahendada õigeaegselt keset 

käimasolevat kriisi. 

 

Olemasolevaid meetmeid, näiteks varajase hoiatamise mehhanismi Dublini määruses või 

ajutise kaitse direktiivi, mis on ette nähtud hädaolukordadeks, kuid mille käivitamiseks on 

vaja hääletust nõukogus, ei ole hoolimata kriisi ulatusest kordagi kasutatud. Seepärast oleks 

mõistlik teha ümberpaigutamise süsteem automaatseks. 

 

Muudatused seoses komisjoni välja pakutud korrigeeriva jaotusmudeliga 

 

Raportöör pakub välja järgmised muudatused, et parandada komisjoni väljapakutud 

korrigeerivat jaotusmudelit. 

 

Loobumine Dublini määruse kohaldamise eelsest vastuvõetavuse kontrollist 

Ettepanek kehtestada nõue teha enne vastutava liikmesriigi kindlaksmääramist kindlaks, kas 

taotlus on vastuvõetav, tekitaks ületamatu halduskoormuse kõige suurema surve all olevatele 

liikmesriikidele. 

 

Perekonna taasühinemise lihtsustatud menetlus 

Komisjoni ettepanekus nähti ette perekonna taasühinemise menetlus jaotusmehhanismiga 

määratud liikmesriigi vahenditest, mis tähendaks kulukaid mitmekordseid üleandmisi. Teine 

alternatiiv on jätta perekonna taasühinemise menetlus kõige suurema surve all olevate 

liikmesriikide ülesandeks, mis aga lisab halduskoormust ja pikendab menetlust. Raportöör 

teeb ettepaneku valida kesktee, mille kohaselt taotleja antakse üle liikmesriigile, kus ta väidab 

endal perekonna olevat, ning see riik teeb hindamise. Kui taotleja väidab, et tal on 

liikmesriigis perekond ja see ei leia tõendamist, antakse ta üle korrigeeriva 

jaotusmehhanismiga valitud liikmesriigile.  

 

Kaalutlusõiguse kasutamise taotlemine 

Taotlejatel võiks olla võimalus paluda liikmesriigil kasutada kaalutlusõigust, et võtta vastutus 

ka juhtudel, kui liikmesriik ei ole rangelt kohustatud seda tegema. Teatud taotlejate 

vabatahtlikku vastuvõtmist võetaks liikmesriigi kvoodiga seoses arvesse. Selliste taotlejate 

vastuvõtmine, kellel on paremad väljavaated süsteemi raames vastavas liikmesriigis 

integreeruda, võiks olla liikmesriikide jaoks huvitav ettepanek ning pakkuda taotlejatele 

stiimuleid süsteemi sees toimimiseks. 

 

Rühmade ümberpaigutamine 

Selle asemel, et paigutada ümber üks inimene korraga, tuleks ümberpaigutamist teha rühmade 

kaupa, maksimaalselt kuni 30 taotlejat korraga. Sellega seoses teeb raportöör ettepaneku 

võimaldada taotlejatel Euroopasse saabumisel registreeruda rühmana. Selline rühmana 

registreerumine ei tähenda õigust saada ümber paigutatud mõnda konkreetsesse liikmesriiki, 

vaid õigust saada ümber paigutatud koos teiste rühma liikmetega korrigeeriva 

jaotussüsteemiga määratud liikmesriiki. 

 

Korrigeeriva jaotusmehhanismi ja piiride kaitse vaheline seos 

Kui korrigeeriva jaotusmehhanismiga toetatav liikmesriik ei täida oma kohustusi teiste 
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liikmesriikide ees seoses välispiiri haldamise ja taotlejate registreerimisega, peaks nõukogu 

otsusega olema võimalik peatada korrigeeriva jaotusmehhanismi kasutamine selle liikmesriigi 

puhul. 

 

Korrigeeriva jaotusmehhanismi käivitamise künnised 

Komisjoni ettepaneku kohaselt käivitub korrigeeriv jaotusmehhanism juhul, kui liikmesriigi 

läbivaadatavate taotluste arv on suurem kui 150 % tema kvoodist. Raportöör teeb ettepaneku 

vähendada seda künnist 100 %-ni. Lisaks teeb raportöör ettepaneku, et kui liikmesriigi 

suhteline osakaal korrigeerivas jaotusmehhanismis on langenud alla 75 % taotluste 

koguarvust, peaks korrigeeriv jaotamine peatuma, tagamaks et liikmesriigid ei kõigu 

korrigeeriva jaotusmehhanismi vahel sisse ja välja. 

 

Sunnimeetmed & finantssolidaarsuse abil korrigeerivas jaotusmehhanismis mitteosalemise 

võimalus 

Komisjon tegi ettepaneku luua korrigeerivas jaotusmehhanismis mitteosalemise võimalus, 

mille kohaselt mehhanismis mitteosalev riik peab maksma iga taotleja kohta 250 000 eurot 

solidaarsusmaksu. Raportööri arvates on vastuvõetamatu, et inimestele pannakse niimoodi 

külge hinnasilt, ning ta soovitab seetõttu selle ettepaneku välja jätta.  

 

Iga Euroopa Liidu liikmesriik peab järgima õigusakte, milles kaasseadusandjate vahel on 

demokraatlikult kokku lepitud. Seda arvesse võttes valmistavad raportöörile muret mitmete 

juhtivate poliitikute märkused selle kohta, et nad ei võtaks ELi demokraatlikke otsuseid 

arvesse, kui need ei ole kooskõlas nende riiklike eelistustega. Neid märkusi arvestades 

soovitab raportöör kehtestada tingimuslikkuse korrigeerivas jaotusmehhanismis nõuetekohase 

osalemise ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahel. Ei ole loogiline, et 

liikmesriigid saaksid kasu teiste solidaarsusest pööramata samas tähelepanu oma kohustustele, 

mis tulenevad meie ühiselt kokku lepitud eeskirjadest. 

 

Korrigeeriva jaotamise mudeli järkjärguline kehtestamine 

Raportöör teeb ettepaneku kehtestada viieaastane üleminekuperiood seoses jaotusvalemiga, 

millega määratakse iga liikmesriigi kvoodid. Üleminekuperioodi alguses peab valem 

põhinema eri liikmesriikides varem esitatud rahvusvahelise kaitse taotluste arvu keskmisel 

osakaalul. Igal aastal kõrvaldatakse 20 % varasemast valemist ning lisatakse 20 % Euroopa 

Komisjoni ettepaneku kohasest valemist, mis põhineb SKP-l ja rahvaarvul. 

 

Sellise süsteemi abil võivad need liikmesriigid, kes võtsid varem vastu palju 

varjupaigataotlejad, olla kindlad, et nende vastutuskoormat vähendatakse järk-järgult. Samal 

ajal antakse nendele liikmesriikidele, kellel selline kogemus puudub, aega luua oma 

vastuvõtusüsteemid, eelistatavalt Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) abiga 

ning Euroopa Liidu Varjupaigaameti toel. 

 

Nõuetekohane hoolitsus laste eest, pöörates erilist tähelepanu saatjata alaealistele 

Saatjata alaealiste puhul võimaldab kiire eestkostja määramine (viie päeva jooksul), parimate 

huvide parem hindamine ja hindamisel valdkondadevaheliste üksuste kasutamine 

ametiasutustel alaealistega suurema usalduse saavutada ning kõrvaldada ebaseaduslikult üle 

piiri toimetajate ja inimkaubitsejate negatiivse mõju. See aitab märkimisväärselt suurendada 

tõenäosust, et alaealised usaldavad süsteemi ja teevad koostööd. Me ei saa jätkata süsteemiga, 

mis laseb tuhandetel lastel kaduda, nagu see praegu kahjuks on. Koos oluliselt parandatud 

perekonna taasühinemise menetlustega ning kaalutlusõiguse kohaldamise taotlemise 
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menetlusega saavad alaealised menetlustele kiirema juurdepääsu ja stabiilse keskkonna. 

 

Investeerimine teavitamisse ja asjakohasesse hoolitsusse, eriti saatjata alaealiste puhul niipea, 

kui nad liitu sisenevad, võimaldab märkimisväärset kokkuhoidu muudes Dublini süsteemi 

osades, kuna vähendab mitme üleandmise, venivate kaebuste jne vajadust.  

 

Süsteem, millega põhimõtteliselt kaotada põhjus teiseseks rändeks 

Seose kaotamine taotluse registreerimise ja liikmesriigi vastutavaks muutmise vahel on 

Dublini määruse toimimiseks äärmiselt oluline. Ühe osana tuleb tagada, et määruse 

menetlused on täitmisele pööratavad ja praktilised. 

 

Raportöör toetab täielikult komisjoni tema püüdlustes kaotada seaduselüngad, mis 

võimaldavad vastutuse nihkumist, ning püüdlusi tagada kiiremad menetlused. See aga 

puudutab vaid ühte osa probleemist. Teoorias kehtib põhimõte, et kui ükski muu kriteerium 

määruses ei määra vastutust konkreetsele riigile, on vastutav see riik, mille kaudu esmalt ELi 

siseneti. Tegelikkuses on seda aga enam-vähem võimatu kindlaks teha, välja arvatud juhul, 

kui on olemas registreerimine Eurodaci andmebaasi, mida praegu tihti ei ole. 

 

Pärast mitu kuud kestnud kasutut bürokraatiat peab liikmesriik, kus taotleja viibib, tavaliselt 

vastutuse võtma. See tähendab viivitusi menetlustes koos kõigi kaasnevate kuludega, 

ebakindlust taotlejale, ning mis kõige olulisem, et konkreetsesse riiki minek toimib sageli 

taotlejate puhul, kes soovivad taotleda varjupaika teatavas liikmesriigis. See soodustab teisest 

rännet. 

 

Et seda nõiaringi muuta ja tagada lihtne jaotussüsteem, teeb raportöör ettepaneku muuta 

õigusliku aluseta riiki sisenemise tingimusi. Kui taotleja esitab taotluse kõige suurema surve 

all olevas liikmesriigis, kes ei hõlmatud korrigeeriva jaotusmehhanismiga, peaks taotluse 

läbivaatamise eest vastutama kõnealune liikmesriik, nii nagu praegugi. See on äärmiselt 

oluline selleks, et tagada nõuetekohane seos välispiiri haldamise ja Dublini süsteemi vahel. 

Uue süsteemi kohaselt abistataks kõige suurema surve all olevaid liikmesriike korrigeeriva 

jaotusmehhanismi kaudu, niipea kui liikmesriik on võtnud kanda oma osa kollektiivsest 

vastutusest. 

 

Kui varjupaigataotleja liigub esimese sisenemise riigist ilma end registreerimata edasi teise 

liikmesriiki ja taotleb seal varjupaika, ei vastuta see liikmesriik taotluse läbivaatamise eest. 

Keeruka ja mittetoimiva süsteemi asemel, mille puhul me teeskleme, et suudame inimesi 

esimesse saabumisriiki tagasi saata, paigutatakse taotleja korrigeeriva mehhanismi abil ümber 

vastutavasse liikmesriiki ja viiakse sinna üle. 

 

Selline süsteem tagab, et varjupaigataotlejad teavad – konkreetsesse liikmesriiki liikumine 

tähendab seda, et nad saadetakse sealt automaatselt mujale. Kriteeriume peaks olema lihtne 

kohaldada ja need peaks mõjuma taotlejate jaoks hoiatavalt, kuna ELi esmase saabumise 

riigis taotluse mitteesitamise põhjused kõrvaldatakse. Süsteem kõrvaldataks ka kõik 

liikmesriikide ajendid vältida võimalike varjupaigataotlejate registreerimist oma 

territooriumil. 

 

Varjupaigataotlejatele peab olema täiesti selge, et nad ei saa valida riiki, kes vastutab nende 

taotluse läbivaatamise eest, ja et ametlik süsteem on ainus viis saada õiguslik seisund 

Euroopas. 
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Dublini määrus, mida taotlejad mõistavad ja aktsepteerivad 

Teisese rände ajendite kõrvaldamine ja sellise mudeli kasutuselevõtt, millega tagatakse kõigi 

taotlejate registreerumine kohe pärast saabumist, annab võimaluse investeerida taotlejatele 

teavitamisse ning alaealiste erikaitsesse. Tagades, et taotlejatele antakse asjakohast teavet ja 

võimalus esitada küsimusi süsteemi toimimise kohta, saame me luua usalduse süsteemi vastu 

ning kindlustada sujuvamad protsessid. 

 

Kehtiva määrusega on tagatud ainult mõne üksiku ühise teabelehe esitamine komisjoni poolt. 

See on taotlejate vajadusi arvestades ebapiisav. Seetõttu teeb raportöör ettepaneku, et Euroopa 

Liidu Varjupaigaametile antaks ülesandeks töötada tihedas koostöös riiklike ametitega välja 

rida teabematerjale. Seadusandjad ei peaks otsustama nende vorm ja sisu, vaid pigem 

ergutama ametit ennast leidma kõige sobivamat vormi, kasutades nüüdisaegseid IT-

vahendeid, ning tagades, et teave vastab vastuvõtukeskuste, esmase vastuvõtu keskuste jne 

igapäevastele vajadustele. 

 

Vaba liikumise säilimine Euroopas sõltub Dublini määruse reformimisest 

2015. aastal nägime, kuidas üks liikmesriik teise järel kehtestas nn pagulaskriisi otsese 

tulemusena ELi liikmesriikide sisepiiridel uuesti piirikontrolli. Kui me ei reformi põhjalikult 

Euroopa varjupaigasüsteemi ja selle keskmes olevat Dublini määrust ning jätame alles 

mittetoimiva süsteemi, võib see tähendada lõppu Schengeni süsteemile, mis tagab inimeste 

vaba liikumise Euroopas. 

 

See on fakt, mida iga vastutustundlik Euroopa poliitik peaks mõistma, olenemata sellest, 

milline on tema seisukoht seoses varjupaigaõigusega. Reformitud varjupaigasüsteem peab 

toimima kohapeal, praktikas, ning see peab erinevalt praegusest süsteemist tagama, et igaühel 

on motivatsioon järgida eeskirju. 
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LISA: ÕIGUSKOMISJONI KIRI 
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Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni esimees 

ASP 13G205  

Brüssel 

 

 

 

Teema: 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 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) 

 

 

Austatud esimees 

 

Õiguskomisjon vaatas eelnimetatud ettepaneku läbi vastavalt parlamendi kodukorra artiklile 

104 uuesti sõnastamise kohta. 

Selle artikli lõige 3 on järgmine:  

 

„Kui õigusasjade eest vastutav komisjon on arvamusel, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi 

muudatusi peale nende, mis on vastavalt esile toodud, teavitab ta sellest vastutavat komisjoni. 

 

Sellisel juhul, välja arvatud artiklites 169 ja 170 sätestatud tingimustel, on ettepanekule 

muudatusettepanekute esitamine kõnealuse valdkonna eest vastutavas komisjonis lubatud 

üksnes juhul, kui need puudutavad ettepaneku neid osi, mis sisaldavad muudatusi. 

Kui vastutav komisjon kavatseb institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 8 kohaselt esitada 

muudatusettepanekuid ka ettepaneku kodifitseeritud osade kohta, teatab ta oma kavatsusest 

viivitamatult nõukogule ja Euroopa Komisjonile. Euroopa Komisjon peaks teavitama 

parlamendikomisjoni enne artikli 58 kohaselt toimuvat hääletust oma seisukohast 

muudatusettepanekute suhtes ja teatama, kas ta kavatseb uuesti sõnastamise ettepaneku tagasi 

võtta.“ 

Arvestades õigusteenistuse arvamust, kelle esindajad osalesid uuesti sõnastatud ettepaneku läbi 

vaadanud konsultatiivse töörühma koosolekutel, ning võttes arvesse arvamuse koostaja 

soovitusi, on õiguskomisjon seisukohal, et kõnealune ettepanek ei sisalda muid sisulisi 

muudatusi peale nende, mis on ettepanekus vastavalt esile toodud. Varasemate õigusaktide 

muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimisel piirdub ettepanek üksnes kehtivate 

õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta. 
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Seetõttu otsustas õiguskomisjon oma 29. novembri 2016. aasta koosolekul 12 poolt- ja 2 

vastuhäälega ning 1 erapooletuga1 soovitada kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 

komisjonil kui vastutaval komisjonil uurida ülalnimetatud ettepanekut vastavalt kodukorra 

artiklile 104. 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

 

 

 

 

Lisatud: Konsultatiivse töörühma arvamus 

 

 

                                                 
1 Kohal viibisid järgmised parlamendiliikmed: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, 

Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Angel 

Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, 

António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel 

Svoboda, Axel Voss, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka. 
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LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI 
ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS 

 

 

 

 

ÕIGUSTEENISTUSTE 

KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM 

Brüssel, 6. oktoober 2016 

ARVAMUS 

  EUROOPA PARLAMENDILE 

  NÕUKOGULE 

  KOMISJONILE 

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 

COM(2016)0270, 4.5.2016 – 2016/0133(COD) 

Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 

uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimus 25. 

mail ja 7. juulil 2016. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste 

konsultatiivse töörühma koosolek, et muu hulgas läbi vaadata komisjoni esitatud eespool 

nimetatud ettepanek. 

Nendel koosolekutel, vaadanud läbi ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus, millega sõnastatakse uuesti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta 

määrus (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, märkis 

konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel, et järgmised tekstiosad oleks tulnud tähistada 

halli taustaga, millega tavapäraselt märgistatakse sisulisi muudatusi: 

– artiklisse 1 lisatud sõna „ühe“, 

– artikli 8 lõigetes 5 ja 6 välja jäetud sõnad „õed-vennad“ ja „õdede-vendade“, 

– artikli 10 lõikes 1 sõna „ainult“, 

– artikli 10 lõikes 2 välja jäetud sõnad „või õde-vend“, 

– artikli 13 sissejuhatavas osas välja jäetud sõnad „ja/või alaealised vallalised õed-vennad“, 

– kogu I lisa tekst. 

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, 
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et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on esile toodud. Töörühm 

märkis ühtlasi, et varasema õigusakti muutmata sätete ja nimetatud muudatuste 

kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtiva õigusakti kodifitseerimisega ilma 

sisuliste muudatusteta. 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

õigusnõunik   õigusnõunik   peadirektor 

 


