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Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond 
Euroopa Parlamendi 27. märtsi 2019. aasta resolutsioon komisjoni 14. detsembri 
2018. aasta delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 516/2014 (millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifond) II lisa (C(2018)08466 – 2018/2996(DEA))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2018)08466),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrust (EL) 
nr 516/2014, millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond, muudetakse 
nõukogu otsust 2008/381/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsused nr 573/2007/EÜ ja nr 575/2007/EÜ ja nõukogu otsus 2007/435/EÜ1, 
eriti selle artikli 16 lõiget 2 ning artikli 26 lõiget 5,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni resolutsiooni 
ettepanekut,

– võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 3,

A. arvestades, et komisjoni delegeeritud määruse artiklis 1 tehakse ettepanek muuta 
määruse (EL) nr 516/2014 II lisa, lisades erimeetme, mille eesmärk on 
„rahvusvahelise kaitse taotlejatele või kolmandate riikide kodanikele, kes viibivad 
liikmesriigis ning kes ei vasta või enam ei vasta liikmesriigi territooriumile sisenemise 
ja/või seal viibimise tingimustele, nõuetekohaste vastuvõtu-, majutus- ja 
kinnipidamisasutuste vastavate teenuste loomine, arendamine ja käitamine“;

B. arvestades, et komisjoni delegeeritud määruses tehakse ettepanek lisada selle uue 
erimeetme alla kontseptsioon „kontrollitavad keskused“ ning seeläbi näha 
liikmesriikidele ette rahastamine nimetatud kontrollitavate keskuste loomiseks, 
arendamiseks ja käitamiseks;

C. arvestades, et kontseptsioon „kontrollitavad keskused“ on õiguslikult küsitav 
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vastuoluline kontseptsioon, mida liidu õiguses ei ole ja mida kaasseadusandjad ei ole 
heaks kiitnud;

D. arvestades, et parlament on seisukohal, et sellist kontseptsiooni ei tohiks rahastada, 
välja arvatud juhul, kui see on nõuetekohaselt määratletud asjakohases õigusaktis, 
mille kaasseadusandjad on vastu võtnud ja milles on üksikasjalikult esitatud sellise 
kontseptsiooni õiguslik alus, olemus ja eesmärk;

1. esitab komisjoni delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ning teatada 
talle, et delegeeritud määrus ei saa jõustuda;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ning 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


