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Teema: Varjupaigataotluste menetlemise ning otsingu- ja päästeoperatsioonide kolmandatele 
riikidele edasiandmine 

Arvestades, et praeguseks on 2015. aastal surma saanud vähemalt 1500 migranti ning möödunud 
pühapäeval uppus kardetavalt üle 700, tegi Itaalia siseminister Angelino Alfano ettepaneku anda 
otsingu- ja päästeoperatsioonid ning ELi merepiiri kontroll edasi sellistele riikidele nagu Egiptus ja 
Tuneesia, kes viiksid seejärel päästetud migrandid oma rannikule. Ettepanek, mille eesmärk on 
saavutada tegelik heidutav mõju, et vähem migrante oleks valmis riskima Euroopa rannikule jõudmise 
nimel eluga, esitati Prantsusmaale, Saksamaale, Hispaaniale ja Euroopa Komisjonile 12. märtsil 2015 
toimunud justiits- ja siseküsimuste nõukogu koosoleku raames ning seda arutati põhjalikumalt 
teisipäeval, 17. märtsil 2015 komisjonis toimunud koosolekul.  

Nende kõnelustega üheaegselt arutasid siseministrid justiits- ja siseküsimuste nõukogus võimalust 
seada Põhja-Aafrikas sisse põgenikelaagrid ja menetleda varjupaigataotlusi nendes laagrites. 
Komisjon ja ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet on selle ettepaneku viimase 15 aasta jooksul 
korduvalt tagasi lükanud, arvestades arvukaid õiguslikke ja praktilisi takistusi, sh mittetagasisaatmise 
rahvusvahelise põhimõtte rikkumise ohtu. 

– Milline on komisjoni seisukoht minister Alfano esitatud mitteametliku dokumendi suhtes? Kas 
komisjon võiks täpsustada, kas selline ettepanek on kooskõlas ELi ja rahvusvaheliste 
varjupaigapoliitikat käsitlevate õigusaktidega, sh mittetagasisaatmise põhimõttega? 

– Kas on plaanis lisada otsingu- ja päästeoperatsioonide edasiandmine ja/või 
varjupaigataotluste väline menetlemine Euroopa rände tegevuskavasse, arvestades selliste 
algatuste ajastust ja komisjoni kaasatust neisse aruteludesse?  

– Kas komisjon võiks täpsustada, millised õiguslikud ja praktilised takistused ei võimalda praegu 
taotlusi ühiselt väliselt menetleda? 

– Kas komisjon kavatseb esitada uues Euroopa rände tegevuskavas ettepanekud turvaliste ja 
seaduslike ELi tulemise võimaluste kohta nii varjupaigataotlejate kui ka migrantide jaoks 
lisaks sinise kaardi direktiivi ja kehtivate ümberasustamise algatuste läbivaatamisele ning kas 
komisjon võtab seisukoha ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti soovituste kohta, mille viimane 
esitas komisjonile 2. märtsil 2015 saadetud kirja lisas? 
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