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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühenduse 
rändestatistika ja rahvusvahelise kaitse kohta
(KOM(2005)0375 – C6-0279/2005 – 2005/0156(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2005)0375)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 285 lõiget 1, mille alusel 
komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0279/2005);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit 
(A6-0000/2006),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 8 a (uus)

(8 a) Käesolev määrus ei hõlma 
liikmesriikides ebaseaduslikult elavate 
isikute hinnangulist arvu. Liikmesriigid ei 
peaks esitama komisjonile (Eurostat) 
selliseid hinnanguid või andmeid 
ebaseaduslikult riigis elavate inimeste 
kohta, kuigi kõnealused isikud võib 
kaasata rahvastiku olukorra 
uuringutesse.

  
1 ELT C ... / ELTs seni avaldamata.
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Selgitus

Ebaseadusliku riigis elamise olemuses on, et selle kohta puuduvad teaduslikult põhjendatud 
statistilised kogumid. Ka statistilised hinnangud ei ole teostatavad. Seetõttu ei peaks neid 
asjaomaseid katteta andmeid lisama ühenduse statistika hulka. 

Kuid ei ole probleem, kui neid andmeid kasutatakse seoses rahvaarvuga uuringute puhul.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 12 a (uus)

(12 a) Euroopa Parlament nõudis oma 5. 
veebruari 2002. aasta resolutsioonis 
finantsteenuseid käsitlevate õigusaktide 
rakendamise kohta, et parlamendil ja 
nõukogul peaks olema võrdne roll selle 
jälgimisel, kuidas komisjon teostab oma 
täidesaatvat rolli, et võtta arvesse 
parlamendi õigusloomealaseid volitusi 
vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 
251. Komisjoni presidendi poolt samal 
päeval Euroopa Parlamendi ees tehtud 
pidulikus teadaandes toetas komisjon seda 
taotlust. 11. detsembril 2002 esitas 
komisjon otsuse 1999/468/EÜ 
muudatused (KOM(2002)0719, muudetud 
22.4. 2004 (KOM(2004)0324 lõplik)).
Euroopa Parlamendi arvates ei kaitse see 
ettepanek tema õigusloomega seotud 
prerogatiive. Euroopa Parlamendi 
arvamuse kohaselt peaks Euroopa 
Parlamendil ja nõukogul olema võimalus 
hinnata rakendusvolituste andmist 
komisjonile kindlaksmääratud 
ajavahemiku jooksul. Seepärast on 
asjakohane piirata ajavahemikku, mille 
jooksul komisjon võib rakendusmeetmeid 
vastu võtta.

Muudatusettepanek 3
Artikli 1 punkt b 

b) tavaliselt liikmesriigi territooriumil 
elava füüsilise isiku kodakondsus ja 
sünniriik

b) tavaliselt liikmesriigi territooriumil 
elava isiku kodakondsus ja sünniriik
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Selgitus

Mõiste "füüsiline" ei lisa täiendavat teavet.

Muudatusettepanek 4
Artikli 2 lõike 1 punkt a

a) alaline elukoht – koht, kus isik tavaliselt 
veedab oma igapäevast puhkeaega, välja 
arvatud ajutised äraolekud vaba aja 
sisustamiseks, puhkuseks, sõprade ja 
sugulaste külastamiseks, äritegevuseks, 
raviks või religioosseks palverännakuks

a) alaline elukoht – koht, kus isik tavaliselt 
veedab oma igapäevast puhkeaega, välja 
arvatud ajutised äraolekud vaba aja 
sisustamiseks, puhkuseks, sõprade ja 
sugulaste külastamiseks, äritegevuseks, 
raviks või religioosseks palverännakuks, 
või, kui see ei ole võimalik, seaduslik või 
registreeritud elukoht

Selgitus

Seaduslik või registreeritud elukoht peaks olema lubatud viitena rahvastikuregistrit pidavate 
riikide puhul, et tagada mõiste "alaline elukoht" kasutatavus.

Muudatusettepanek 5
Artikli 2 lõike 1 punkt b

b) sisseränne - tegevus, mille käigus 
füüsiline isik asub alaliselt elama 
liikmesriigi territooriumile perioodiks, mis 
on, või on eeldatavalt, vähemalt kaksteist 
kuud, olles eelnevalt alaliselt elanud teises 
liikmesriigis või kolmandas riigis

b) sisseränne - tegevus, mille käigus isik 
asub alaliselt elama liikmesriigi 
territooriumile perioodiks, mis on, või on 
eeldatavalt, vähemalt kaksteist kuud, olles 
eelnevalt alaliselt elanud teises 
liikmesriigis või kolmandas riigis

(Käesolev muudatusettepanek puudutab 
kogu teksti. Selle vastuvõtmisel tuleb teha 
vastavad muudatused kogu tekstis.)

Selgitus

Mõiste "füüsiline" ei lisa täiendavat teavet.

Muudatusettepanek 6
Artikli 2 lõike 1 punkt c a (uus)

c a) kodakondsus – eriline õiguslik side 
üksikisiku ja tema riigi vahel, mis on 
omandatud sünnijärgselt või 
naturalisatsiooni korras kas avalduse või
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valiku alusel, abielludes või mõnel muul 
viisil vastavalt siseriiklikele õigusaktidele

Selgitus

Määratletakse käesolevas määruses kasutatav oluline mõiste. Määratlus pärineb Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni soovitustest.

Muudatusettepanek 7
Artikli 2 lõike 1 punkt c b (uus)

c b) sünniriik – ema elukohariik 
(võimaluse korral praegustes piirides) 
sünni ajal või selle puudumisel riik 
(võimaluse korral praegustes piirides), 
kus sünd toimus

Selgitus

Määratletakse käesolevas määruses kasutatav oluline mõiste; riike, millele viidatakse, tuleks 
vaadelda nende praegustes piirides. Kui see ei ole võimalik, võib kasutada teisi määratlusi 
(näiteks sünniaegsed piirid). Määratlus pärineb Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
soovitustest.

Muudatusettepanek 8
Artikli 2 lõike 1 punkt m a (uus)

m a) välispiir – Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse 
562/2006/EÜ (millega kehtestatakse 
isikute üle piiri liikumist reguleerivad 
ühenduse eeskirjad (Schengeni 
piirieeskirjad))1 artikli 2 lõikes 2 
määratletud välispiir
___________
1 ELT L 105, 13.4.2006, lk 1.

Selgitus

Määratletakse käesolevas määruses kasutatav oluline mõiste. Viidatud määrus sisaldab 
isikute üle piiri liikumist reguleerivaid ühenduse eeskirju (Schengeni piirieeskirju).

Muudatusettepanek 9
Artikli 2 lõike 1 punkt m b (uus)



PR\610041ET.doc 9/31 PE 371.980v01-00

ET

m b) kolmandate riikide kodanikud, kellel 
keelatakse territooriumile siseneda –
kolmandate riikide kodanikud, kellel 
keelatakse välispiiril territooriumile 
siseneda, sest nad ei vasta kõigile määruse 
562/2006/EÜ artikli 5 lõikes 1 sätestatud 
territooriumile sisenemise nõuetele ega 
kuulu kõnealuse määruse artikli 5 lõikes 
4 osutatud isikute kategooriatesse

Selgitus

Määratletakse käesolevas määruses kasutatav oluline mõiste. Määratlus lisatakse vastavalt 
CIREFI määratlusele.

Muudatusettepanek 10
Artikli 2 lõike 1 punkt m c (uus)

m c) kolmandate riikide kodanikud, kes 
leiti ebaseaduslikult territooriumil 
viibimas – kolmandate riikide kodanikud, 
kes leitakse ametlikult liikmesriigi 
territooriumil ja kes ei vasta või enam ei 
vasta selles liikmesriigis viibimise või 
elamise tingimustele 

Selgitus

Määratletakse käesolevas määruses kasutatav oluline mõiste. Määratlus põhineb Schengeni 
piirieeskirjade määratlusel. Kuna nimetatud eeskirjade artiklis 13 nõutakse keeldumiste 
statistika esitamist, viidatakse määruse tekstis hiljem (artiklis 5) eeskirjade artiklile 13.

Muudatusettepanek 11
Artikli 2 lõike 1 punkt n

n) ümberasumine – kolmanda riigi 
kodanikule elamisloa andmine ühes 
liikmesriigis rahvusvahelise kaitse
eesmärgil, siseriikliku või ühenduse 
ümberasumiskava raamistikus. 

n) ümberasumine – kolmanda riigi 
kodaniku või kodakondsuseta isiku 
üleviimine tema rahvusvahelise kaitse ja 
püsiva lahenduse vajaduste hindamise 
põhjal liikmesriiki, kus tal lubatakse elada 
kindla õigusliku staatusega. 

Selgitus

Selgitatakse käesoleva määruse artikli 4 lõike 2 punktis h kasutatud olulise mõiste määratlust.
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Muudatusettepanek 12
Artikli 2 lõige 2

2. Lõike 1 mõisted võetakse vajadusel 
vastu artikli 11 lõikes 2 nimetatud korras.

välja jäetud

Selgitus

Lõike 1 mõisteid võib vajadusel kohandada artikli 11 lõikes 2 nimetatud korras.

Erisäte ei ole vajalik.

Muudatusettepanek 13
Artikli 2 lõige 3

3. Käesolevas määruses nimetatud 
statistika ühtlustamise huvides võib 
vajadusel vastu võtta täiendavaid mõisteid 
vastavalt artikli 11 lõikes 2 nimetatud 
korrale.

välja jäetud

Selgitus

Käesolevas määruses nimetatud statistika ühtlustamise huvides võib lisaks lõikes 1 esitatud 
määratlustele vajadusel võtta vastu täiendavaid mõisteid vastavalt artikli 11 lõikes 2 
nimetatud korrale.

Erisäte ei ole vajalik.

Muudatusettepanek 14
Artikli 2 lõige 4

4. Asjaolu, et liikmesriik ei ole kohustatud 
järgima lõikes 1 viidatud õigusakte, ei 
vabasta liikmesriiki kohustusest esitada
määruse reguleerimisalasse jäävat 
statistikat.

4. Asjaolu, et liikmesriik ei ole kohustatud 
järgima lõikes 1 viidatud õigusakte, ei 
vabasta liikmesriiki kohustusest kasutada 
selles lõikes toodud määratlusi, kui ta 
kogub, koostab ja esitab määruse 
reguleerimisalasse jäävat statistikat.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada, et määratlusi tuleb kasutada ainult käesoleva 
õigusakti alusel kogutava statistika jaoks ning et sellega ei soovida jõustada muudatusi õigus-
ja haldusmenetlustes, mida kasutatakse riikides, kelle jaoks ei ole vastavad õigusaktid 
siduvad.
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Muudatusettepanek 15
Artikli 3 lõike 1 punkt b

b) liikmesriigi territooriumilt lahkuvad 
väljarändajad liigitatuna järgmiselt:

b) liikmesriigi territooriumilt lahkuvad 
väljarändajad liigitatuna kodakondsuse, 
vanuse, soo ja järgmise alalise 
elukohariigi järgi

i) kodakondsus vanuse ja soo kaupa
ii) sünniriik vanuse ja soo kaupa
iii) järgmine alaline elukohariik vanuse ja 
soo kaupa

Selgitus

Arvestades väljarändajate kohta kättesaadavat puudulikku infot, on kolme liigitusviisi 
esitamine artiklis tarbetu.

Muudatusettepanek 16
Artikli 3 lõike 1 punkti c sissejuhatus

c) füüsilised isikud, kelle alaline elukoht 
on liikmesriigis, liigitatuna järgmiselt:

c) isikud, kelle alaline elukoht 
võrdlusperioodi lõpus on liikmesriigis, 
liigitatuna järgmiselt:

Selgitus

Mõiste "füüsiline" ei lisa täiendavat teavet.

Väljend "võrdlusperioodi lõpus" lisatakse nende olukorraandmete võrdluskuupäeva 
selgitamiseks.

Muudatusettepanek 17
Artikli 3 lõike 1 punkt d

d) füüsilised isikud, kes on omandanud 
liikmesriigi kodakondsuse, kuid on 
omanud enne muu liikmesriigi või 
kolmanda riigi kodakondsust või on olnud
kodakondsuseta, liigitatuna vanuse ja soo 
kaupa ning vastavalt asjaomase isiku 
eelnevale kodakondsusele või 
kodakondsuseta olemisele.

d) isikud, kelle alaline elukoht on 
liikmesriigi territooriumil ja kes on 
omandanud võrdlusaasta jooksul selle 
liikmesriigi kodakondsuse ning kellel oli 
enne muu liikmesriigi või kolmanda riigi
kodakondsus või kes olid kodakondsuseta, 
liigitatuna vanuse ja soo kaupa ning 
vastavalt asjaomase isiku eelnevale 
kodakondsusele või kodakondsuseta 
olemisele.

Selgitus

Mõiste "füüsiline" ei lisa täiendavat teavet.
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Väljend "kelle alaline elukoht on" lisatakse selgitamaks, et liikmesriikide rahvastikustatistika 
jaoks on oluline ainult liikmesriigis elavate isikute naturalisatsioon (seetõttu arvatakse välja 
välismaal elavate isikute naturalisatsioon). 

Väljend "võrdlusaasta jooksul" lisatakse, selgitamaks, et need andmed puudutavad liikumist, 
mitte olukorda.

Muudatusettepanek 18
Artikli 3 lõige 2

2. Lõikes 1 nimetatud statistika peab
võrdlusperioodina vastama ühele 
kalendriaastale ning selle peab komisjonile 
(Eurostat) esitama kümne kuu jooksul 
pärast võrdlusaasta lõppu. Esimene 
võrdlusaasta on 2006.

2. Lõikes 1 nimetatud statistika vastab
võrdlusperioodina ühele kalendriaastale 
ning see esitatakse komisjonile (Eurostat) 
kümne kuu jooksul pärast võrdlusaasta 
lõppu. Esimene võrdlusaasta on 2007.

Selgitus

2006. aasta määramine esimeseks võrdlusaastaks ei ole realistlik. 2007. aasta on mõistlikum.

Muudatusettepanek 19
Artikli 4 lõike 1 punkt a

a) isikud, kes on esitanud rahvusvahelise 
kaitse taotluse või on taotlusse hõlmatud 
pereliikmetena

a) isikud, kes on võrdlusperioodi jooksul 
esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse või 
on taotlusse hõlmatud pereliikmetena

Selgitus

Väljend "võrdlusperioodi jooksul" lisatakse selgitamaks, et nõutakse liikumisandmeid, mitte 
olukorraandmeid.

Muudatusettepanek 20
Artikli 4 lõike 1 punkt b

b) isikud, keda võrdlusperioodi lõpuks 
katab rahvusvahelise kaitse taotlus, mida 
vaatab läbi asjaomane riiklik ametiasutus

b) isikud, kelle kohta on võrdlusperioodi 
lõpuks esitatud rahvusvahelise kaitse 
taotlus, mida vaatab läbi asjaomane riiklik 
ametiasutus

Selgitus

Rahvusvahelist kaitset taotlevate "isikute" arvu puudutav statistika on hõlmatud juba artiklis 
8.
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Muudatusettepanek 21
Artikli 4 lõike 1 punkt c

c) esimese astme kohtu otsused, mis 
lükkavad tagasi rahvusvahelise kaitse 
taotluse, kaasa arvatud otsused, mis olid 
vastuvõetamatud või põhjendamatud

välja jäetud

Selgitus

Käesolev lõik muudetakse uueks lõikeks 1 a (punktid a–e), kus nõutakse esitamist ainult kord 
kvartalis, kuna andmete kogumise ja edastamise endine toimimisviis ei ole tehnilistel 
põhjustel enam kohaldatav.

Muudatusettepanek 
Artikli 4 lõike 1 punkt d

d) esimese astme kohtu otsused 
pagulasseisundi andmise või äravõtmise 
kohta

välja jäetud

Selgitus

Käesolev lõik muudetakse uueks lõikeks 1 a (punktid a–e), kus nõutakse esitamist ainult kord 
kvartalis, kuna andmete kogumise ja edastamise endine toimimisviis ei ole tehnilistel 
põhjustel enam kohaldatav.

Muudatusettepanek 23
Artikli 4 lõike 1 punkt e 

e) esimese astme kohtu otsused täiendava 
kaitse seisundi andmise või äravõtmise 
kohta

välja jäetud

Selgitus

Käesolev lõik muudetakse uueks lõikeks 1 a (punktid a–e), kus nõutakse esitamist ainult kord 
kvartalis, kuna andmete kogumise ja edastamise endine toimimisviis ei ole tehnilistel 
põhjustel enam kohaldatav.

Muudatusettepanek 24
Artikli 4 lõike 1 punkt f

f) esimese astme kohtu otsused ajutise 
kaitse andmise või äravõtmise kohta

välja jäetud
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Selgitus

Käesolev lõik muudetakse uueks lõikeks 1 a (punktid a–e), kus nõutakse esitamist ainult kord 
kvartalis, kuna andmete kogumise ja edastamise endine toimimisviis ei ole tehnilistel 
põhjustel enam kohaldatav.

Muudatusettepanek 25
Artikli 4 lõike 1 punkt g

g) muud esimese astme kohtu otsused, 
millega siseriikliku õiguse alusel antakse, 
keeldutakse andmast või tühistatakse 
riigis viibimise luba humanitaarsetel või 
muudel põhjustel

välja jäetud

Selgitus

Käesolev lõik muudetakse uueks lõikeks 1 a (punktid a–e), kus nõutakse esitamist ainult kord 
kvartalis, kuna andmete kogumise ja edastamise endine toimimisviis ei ole tehnilistel 
põhjustel enam kohaldatav.

Muudatusettepanek 26
Artikli 4 lõike 1 punkt h

h) tagasivõetud rahvusvahelise kaitse 
taotlused.

h) võrdlusperioodi jooksul tagasivõetud 
rahvusvahelise kaitse taotlused.

Selgitus

Esitatakse nõutavate andmete täpsem kirjeldus.

Muudatusettepanek 27
Artikli 4 lõike 1 teine lõik

Statistika peab olema jaotatud vanuse ja 
soo ning asjaomaste isikute kodakondsuse 
kaupa. Nimetatud statistika peab 
võrdlusperioodina vastama ühele 
kalendrikuule ning selle peab komisjonile 
(Eurostat) esitama kahe kuu jooksul pärast 
võrdluskuu lõppu. Esimene võrdluskuu on 
2006. aasta jaanuar.

Statistika peab olema jaotatud vanuse ja 
soo ning asjaomaste isikute kodakondsuse 
kaupa. Nimetatud statistika peab 
võrdlusperioodina vastama ühele 
kalendrikuule ning selle peab komisjonile 
(Eurostat) esitama kahe kuu jooksul pärast 
võrdluskuu lõppu. Esimene võrdluskuu on 
2007. aasta jaanuar.
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Selgitus

2006. aasta määramine esimeseks võrdlusaastaks ei ole realistlik. 2007. aasta on mõistlikum.

Muudatusettepanek 28
Artikli 4 lõige 1 a (uus)

1 a. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
(Eurostat) statistika järgmiste arvude 
kohta:
a) isikud, keda hõlmavad esimese astme 
otsused, millega lükatakse tagasi 
rahvusvahelise kaitse taotlused, kaasa 
arvatud otsused, millega loetakse 
taotlused vastuvõetamatuks või 
põhjendamatuks, mille haldus- või 
kohtuasutused on teinud võrdlusperioodi 
jooksul
b) isikud, keda hõlmavad esimese astme 
otsused pagulasseisundi andmise või 
äravõtmise kohta, mille haldus- või 
kohtuasutused on teinud võrdlusperioodi 
jooksul
c) isikud, keda hõlmavad esimese astme 
otsused täiendava kaitse seisundi andmise 
või äravõtmise kohta, mille haldus- või 
kohtuasutused on teinud võrdlusperioodi 
jooksul
d) isikud, keda hõlmavad esimese astme 
otsused ajutise kaitse andmise või 
äravõtmise kohta, mille haldus- või 
kohtuasutused on teinud võrdlusperioodi 
jooksul
e) isikud, keda hõlmavad muud esimese 
astme otsused, millega antakse, 
keeldutakse andmast või tühistatakse 
riigis viibimise luba siseriikliku õiguse 
alusel humanitaarsetel põhjustel seoses 
rahvusvahelise kaitsega, mille haldus- või 
kohtuasutused on teinud võrdlusperioodi 
jooksul
Statistika peab olema jaotatud vanuse ja 
soo ning asjaomaste isikute kodakondsuse 
kaupa. Nimetatud statistika vastab 
võrdlusperioodina kolmele kalendrikuule 
ning see esitatakse komisjonile (Eurostat) 
kahe kuu jooksul pärast võrdlusperioodi 
lõppu. Esimene võrdlusperiood on 2008. 
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aasta jaanuar kuni märts.

Selgitus

Käesolev lõige tuli luua sätestamaks, et teatav rühm andmeid esitatakse kord kvartalis, kuna 
andmete kogumise ja edastamise endine toimimisviis ei ole tehnilistel põhjustel enam 
kohaldatav.

Väljend "isikud,  keda hõlmavad" lisatakse iga kord, kui nõutakse andmeid otsuste kohta, nii 
et andmed puudutaksid isikuid, mitte juhtumeid/otsuseid.

Muudatusettepanek 29
Artikli 4 lõike 2 punkt a

a) rahvusvahelise kaitse taotlejad, keda 
pädev siseriiklik ametiasutus peab saatjata 
alaealisteks

a) rahvusvahelise kaitse taotlejad, keda 
pädev siseriiklik ametiasutus peab 
võrdlusperioodi jooksul saatjata 
alaealisteks

Selgitus

Väljend "võrdlusperioodi jooksul" lisatakse selgitamaks, et nõutakse liikumisandmeid, mitte 
olukorraandmeid.

Muudatusettepanek 30
Artikli 4 lõike 2 punkt b

b) otsused, mis lükkavad tagasi 
rahvusvahelise kaitse taotlused, kaasa 
arvatud otsused, mis käsitlevad 
vastuvõetamatuid või põhjendamatuid 
otsuseid, mille haldus- või kohtuasutused 
on võtnud edasikaebamiseks või
läbivaatamiseks

a) isikud, keda hõlmavad lõplikud otsused, 
mis lükkavad tagasi rahvusvahelise kaitse 
taotlused, kaasa arvatud otsused, millega 
loetakse taotlused vastuvõetamatuks või
põhjendamatuks, mille haldus- või
kohtuasutused on teinud edasikaebamise 
või läbivaatamise käigus võrdlusperioodi 
jooksul

Selgitus

Sõna "lõplikud" lisatakse selgitamaks, et esialgseid või vaheotsuseid statistikasse ei kaasata. 

Väljend "võrdlusperioodi jooksul" lisatakse selgitamaks, et nõutakse liikumisandmeid, mitte 
olukorraandmeid.

Väljend "isikud,  keda hõlmavad" lisatakse iga kord, kui nõutakse andmeid otsuste kohta, nii 
et andmed puudutaksid isikuid, mitte juhtumeid/otsuseid.
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Muudatusettepanek 31
Artikli 4 lõike 2 punkt c

c) otsused pagulasseisundi andmise või 
äravõtmise kohta, mille haldus- või 
kohtuasutused on võtnud edasikaebamiseks
või läbivaatamiseks

c) isikud, keda hõlmavad lõplikud otsused 
pagulasseisundi andmise või äravõtmise 
kohta, mille haldus- või kohtuasutused on 
teinud edasikaebamise või läbivaatamise
käigus võrdlusperioodi jooksul

Selgitus

Sõna "lõplikud" lisatakse selgitamaks, et esialgseid või vaheotsuseid statistikasse ei kaasata. 

Väljend "võrdlusperioodi jooksul" lisatakse selgitamaks, et nõutakse liikumisandmeid, mitte 
olukorraandmeid.

Väljend "isikud,  keda hõlmavad" lisatakse iga kord, kui nõutakse andmeid otsuste kohta, nii 
et andmed puudutaksid isikuid, mitte juhtumeid/otsuseid.

Muudatusettepanek 32
Artikli 4 lõike 2 punkt d

d) otsused täiendava kaitse seisundi 
andmise või äravõtmise kohta, mille 
haldus- või kohtuasutused on võtnud 
edasikaebamiseks või läbivaatamiseks

d) isikud, keda hõlmavad lõplikud otsused 
täiendava kaitse andmise või äravõtmise 
kohta, mille haldus- või kohtuasutused on 
teinud edasikaebamise või läbivaatamise
käigus võrdlusperioodi jooksul

Selgitus

Sõna "lõplikud" lisatakse selgitamaks, et esialgseid või vaheotsuseid statistikasse ei kaasata. 

Väljend "võrdlusperioodi jooksul" lisatakse selgitamaks, et nõutakse liikumisandmeid, mitte 
olukorraandmeid.

Väljend "isikud,  keda hõlmavad" lisatakse iga kord, kui nõutakse andmeid otsuste kohta, nii 
et andmed puudutaksid isikuid, mitte juhtumeid/otsuseid.

Muudatusettepanek 33
Artikli 4 lõike 2 punkt e

e) otsused ajutise kaitse seisundi andmise 
või äravõtmise kohta, mille haldus- või 
kohtuasutused on võtnud edasikaebamiseks
või läbivaatamiseks

e) isikud, keda hõlmavad lõplikud otsused 
ajutise kaitse seisundi andmise või 
äravõtmise kohta, mille haldus- või 
kohtuasutused on teinud edasikaebamise
või läbivaatamise käigus võrdlusperioodi 
jooksul
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Selgitus

Sõna "lõplikud" lisatakse selgitamaks, et esialgseid või vaheotsuseid statistikasse ei kaasata. 

Väljend "võrdlusperioodi jooksul" lisatakse selgitamaks, et nõutakse liikumisandmeid, mitte 
olukorraandmeid.

Väljend "isikud,  keda hõlmavad" lisatakse iga kord, kui nõutakse andmeid otsuste kohta, nii 
et andmed puudutaksid isikuid, mitte juhtumeid/otsuseid.

Muudatusettepanek 34
Artikli 4 lõike 2 punkt f

f) muud otsused, mille haldus- või 
kohtuasutused on siseriikliku õiguse alusel
võtnud edasikaebamiseks või 
läbivaatamiseks, et anda, keelduda 
andmast või tühistada riigis viibimise luba 
humanitaarsetel või muudel põhjustel

f) isikud, keda hõlmavad muud lõplikud 
otsused, mille haldus- või kohtuasutused 
on teinud edasikaebamise või 
läbivaatamise käigus võrdlusperioodi 
jooksul, et anda või tühistada riigis 
viibimise luba humanitaarsetel põhjustel 
siseriikliku õiguse alusel seoses 
rahvusvahelise kaitsega

Selgitus

Sõna "lõplikud" lisatakse selgitamaks, et esialgseid või vaheotsuseid statistikasse ei kaasata. 

Väljend "seoses rahvusvahelise kaitsega" lisatakse selgitamaks, et need lõigud hõlmavad 
ainult riigis viibimise lube humanitaarsetel põhjustel rahvusvahelise kaitse kontekstis ja mitte 
elamislube muudel humanitaarsetel põhjustel, mis on hõlmatud artikliga 6.

Väljend "võrdlusperioodi jooksul" lisatakse selgitamaks, et nõutakse liikumisandmeid, mitte 
olukorraandmeid.

Väljend "isikud,  keda hõlmavad" lisatakse iga kord, kui nõutakse andmeid otsuste kohta, nii 
et andmed puudutaksid isikuid, mitte juhtumeid/otsuseid.

Muudatusettepanek 35
Artikli 4 lõike 2 punkt g

g) taotlused ja üleandmised, mida 
käsitlevad määrus (EÜ) nr 343/2003 ja 
komisjoni määrus (EÜ) nr 1560/20031

_______
1 ELT L 222, 5.9.2003, lk 3. 

välja jäetud

Selgitus

Dublini andmed, mis on küllaltki spetsiifilised ja erinevad ülejäänud andmetest, paigutatakse 
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ümber uude lõikesse.

Muudatusettepanek 36
Artikli 4 lõike 2 punkt h

h) isikud, kes on välja valitud 
ümberasumiseks liikmesriiki.

h) isikud, kellele on antud võrdlusperioodi 
jooksul luba elada liikmesriigis 
siseriikliku või ühenduse 
ümberasumiskava raamistikus, kui sellist 
kava liikmesriigis kohaldatakse. 

Selgitus

Esitatakse nõutavate andmete täpsem kirjeldus. Mõiste "ümberasumine" on määratletud 
artikli 2 lõike 1 punktis n. Väljend "kui sellist kava liikmesriigis kohaldatakse" lisatakse 
väljendamaks selgesõnaliselt, et andmed peaksid esitama ainult riigid, kus kõnealust poliitikat 
kohaldatakse. 

Muudatusettepanek 37
Artikli 4 lõike 2 teine lõik

Statistika peab olema jaotatud vanuse ja 
soo ning asjaomaste isikute kodakondsuse 
kaupa. Nimetatud statistika peab
võrdlusperioodina vastama ühele 
kalendriaastale ning selle peab komisjonile 
(Eurostat) esitama kolme kuu jooksul 
pärast võrdlusaasta lõppu. Esimene 
võrdlusaasta on 2006.

Statistika on jaotatud vanuse ja soo ning 
asjaomaste isikute kodakondsuse kaupa. 
Nimetatud statistika vastab
võrdlusperioodina ühele kalendriaastale 
ning see esitatakse komisjonile (Eurostat) 
kolme kuu jooksul pärast võrdlusaasta 
lõppu. Esimene võrdlusaasta on 2007.

Selgitus

2006. aasta määramine esimeseks võrdlusaastaks ei ole realistlik. 2007. aasta on mõistlikum.

Muudatusettepanek 38
Artikli 4 lõige 2 a (uus)

2 a. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
(Eurostat) määruse (EÜ) nr 343/2003 ja 
määruse (EÜ) nr 1560/20031

kohaldamisega seotud järgmise statistika:
a) varjupaigataotlejate tagasivõtmis- või 
vastuvõtmistaotluste arv;
b) sätted, millel punktis a nimetatud 
taotlused põhinevad;
c) punktis a nimetatud taotlustele 
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vastuseks tehtud otsused;
d) punktis c nimetatud otsustega 
kaasnenud üleandmiste arv;
e) teabe saamiseks esitatud palvete arv.
Nimetatud statistika vastab 
võrdlusperioodina ühele kalendriaastale 
ning see esitatakse komisjonile (Eurostat) 
kolme kuu jooksul pärast võrdlusaasta 
lõppu. Esimene võrdlusaasta on 2008.
_________
1 Komisjoni 2. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) 
nr 1560/2003, millega kehtestatakse 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad määrusele (EÜ) 
nr 343/2003, millega kehtestatakse kriteeriumid ja 
mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes 
vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi 
kodaniku esitatud varjupaigataotluse 
läbivaatamise eest
(ELT L 222, 5.9.2003, lk 3).

Selgitus

Dublini andmed, mis on küllaltki spetsiifilised ja erinevad ülejäänud andmetest, paigutatakse 
ümber sellesse uude lõikesse.

On mõttekas säilitada määruses Dublini andmete üksikasjad ainult veidi kohadantult. Neid 
kohandusi võetakse arvesse selles artikli 4 uues lõikes.

Muudatusettepanek 39
Artikli 5 lõige 2

2. Lõikes 1 nimetatud statistika peab
võrdlusperioodina vastama ühele 
kalendriaastale ning selle peab komisjonile 
(Eurostat) esitama kolme kuu jooksul 
pärast võrdlusaasta lõppu. Esimene 
võrdlusaasta on 2006.

2. Lõikes 1 nimetatud statistika vastab
võrdlusperioodina ühele kalendriaastale 
ning see esitatakse komisjonile (Eurostat) 
kolme kuu jooksul pärast võrdlusaasta 
lõppu. Esimene võrdlusaasta on 2007.

Selgitus

2006. aasta määramine esimeseks võrdlusaastaks ei ole realistlik. 2007. aasta on mõistlikum.

Muudatusettepanek 40
Artikli 6 lõike 1 punkti a alapunkt iii

iii) võrdluskuupäeval kehtivad elamisload 
(välja antud elamislubade arv, mis ei ole 
tühistatud ega kehtivusaega ületanud) 

iii) võrdlusperioodi lõpus kehtivad 
elamisload (välja antud elamislubade arv, 
mis ei ole tühistatud ega kehtivusaega 
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liigitatuna kodakondsuse, elamisloa 
andmise põhjuse ja elamisloa kehtivusaja 
alusel

ületanud) liigitatuna kodakondsuse, 
elamisloa andmise põhjuse ja elamisloa 
kehtivusaja alusel

Selgitus

Kuna lõike1 punkti a alapunktis iii ja lõike 1 punktis b nimetatud andmed on 
olukorraandmed, tuleb võrdluskuupäeva täpsustada.

Muudatusettepanek 41
Artikli 6 lõike 1 punkt b

b) Pikaajaliste elanike arv liigitatuna 
kodakondsuse alusel. 

b) pikaajaliste elanike arv võrdlusperioodi 
lõpus liigitatuna kodakondsuse alusel.

Selgitus

Sellega viidatakse selgesõnaliselt isikute, mitte haldustoimingute arvule.

Muudatusettepanek 42
Artikli 6 lõige 3

3. Lõikes 1 nimetatud statistika peab
võrdlusperioodina vastama ühele 
kalendriaastale ning selle peab komisjonile 
(Eurostat) esitama kuue kuu jooksul pärast 
võrdlusaasta lõppu. Esimene võrdlusaasta 
on 2006.

3. Lõikes 1 nimetatud statistika vastab
võrdlusperioodina ühele kalendriaastale 
ning see esitatakse komisjonile (Eurostat) 
kuue kuu jooksul pärast võrdlusaasta 
lõppu. Esimene võrdlusaasta on 2007.

Selgitus

2006. aasta määramine esimeseks võrdlusaastaks ei ole realistlik. 2007. aasta on mõistlikum.

Muudatusettepanek 43
Artikli 7 lõige 1

1. Liikmesriigid peavad edastama
komisjonile (Eurostat) statistika 
kolmandate riikide kodanike kohta, kes 
pöörduvad tagasi päritoluriiki, 
transiitriiki või muusse kolmandasse riiki, 
kas vabatahtlikult või sunniviisiliselt, 
pärast haldus- või kohtuotsust või akti, 
millega kohustatakse tagasi minema, 
liigitatuna vanuse ja soo ning tagasi 
saadetud isikute kodakondsuse kaupa.

1. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
(Eurostat) järgmise statistika:
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a) nende kolmandate riikide kodanike arv, 
kes leiti ebaseaduslikult territooriumil 
viibimas ja kelle kohta on olemas haldus-
või kohtuotsus või akt, mis konstateerib 
või deklareerib nende ebaseaduslikku 
riigis viibimist ja millega kohustatakse 
neid territooriumilt lahkuma, liigitatuna 
asjaomaste isikute kodakondsuse kaupa;
b) nende kolmandate riikide kodanike arv, 
kes on liikmesriigi territooriumilt pärast 
punktis a viidatud haldus- või kohtuotsust 
või akti tegelikult lahkunud, liigitatuna 
asjaomaste isikute kodakondsuse kaupa.

Selgitus

Praeguses tekstis nõutakse andmeid ainult tegelikult tagasi saadetud ebaseaduslike 
migrantide arvu kohta. See säte tuleks säilitada (see on artikli 7 lõike 1 punktis b).

Kuid on vaja andmeid ka tagasisaatmisotsuste arvu kohta. Seda nõutakse tagasisaatmisfondi 
ettepaneku (KOM(2005) 123) raames, et oleks võimalik välja arvutada liikmesriikidevaheline 
vahendite jaotus. Neid andmeid nõutakse liikmesriikidelt lähitulevikus ja seetõttu on 
soovitatav see määrusesse kaasata.

Jaotus vanuse ja soo kaupa jäetakse artiklist 7 välja ning võetakse kasutusele ainult 
rakendusmeetmetega artiklis 8 nimetatud tingimustel ja artikli 11 lõikes 2 sätestatud korras, 
sest see ei ole üldiselt kättesaadav ega peamine prioriteet.

Muudatusettepanek 44
Artikli 7 lõige 2

2. Lõikes 1 nimetatud statistika peab
võrdlusperioodina vastama ühele 
kalendriaastale ning selle peab komisjonile 
(Eurostat) esitama kolme kuu jooksul 
pärast võrdlusaasta lõppu. Esimene 
võrdlusaasta on 2006.

2. Lõikes 1 nimetatud statistika vastab
võrdlusperioodina ühele kalendriaastale 
ning see esitatakse komisjonile (Eurostat) 
kolme kuu jooksul pärast võrdlusaasta 
lõppu. Esimene võrdlusaasta on 2007.

Selgitus

2006. aasta määramine esimeseks võrdlusaastaks ei ole realistlik. 2007. aasta on mõistlikum.

Muudatusettepanek 45
Artikli 7 lõige 2 a (uus)

2 a. Lõikes 1 nimetatud statistika ei hõlma 
kolmandate riikide kodanikke, kes 
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antakse ühelt liikmesriigilt teisele 
liikmesriigile üle määrusega (EÜ) nr 
343/2003 ja määrusega (EÜ) nr 
1560/2003 kehtestatud mehhanismi 
alusel.

Selgitus

Dublini õigusakti alusel üleantud isikud arvatakse erilisel viisil tagasipöördumisstatistikast 
välja.

Muudatusettepanek 46
Artikli 8 lõike 1 punkt a

a) Artiklis 3 nõutud statistika järgnev 
jaotus:

välja jäetud

i) töösuhte liik,
ii) amet,
iii) valdkond,
iv) haridus ja koolitustase,
v) esimese saabumise aasta,

Selgitus

Haridust ja koolitust puudutavate andmete kogumine ja edastamine oleks tulevikus soovitav. 
Kuid praegu ei ole need andmed (enamikus) liikmesriikides kättesaadavad. Tuleks teha 
kättesaadavaks ja kasutada uusi andmeallikaid. Sellele vaatamata peaks käesolev määrus 
tooma kaasa juba olemasolevate andmeallikate ja andmete ühtlustamise. Pidades silmas 
erinevaid – mitte ainult puhttehnilisi – tegureid, tuleks järgmise sammuna koguda muid 
andmeid Euroopa tasandil. Kuna paljud liikmesriigid on väljendanud tõsist muret nõutud 
täiendavate andmete kättesaadavuse pärast, tehakse ettepanek jätta need täielikult välja.

Muudatusettepanek 47
Artikli 8 lõike 1 punkt b

b) artikli 3 lõike 1 punktides a, b ja c 
nõutud statistika järgnev jaotus: 

välja jäetud

praeguse alalise elukoha piirkond,

Selgitus

Haridust ja koolitust puudutavate andmete kogumine ja edastamine oleks tulevikus soovitav. 
Kuid praegu ei ole need andmed liikmesriikides kättesaadavad. Tuleks teha kättesaadavaks ja 
kasutada uusi andmeallikaid. Sellele vaatamata peaks käesolev määrus tooma kaasa juba 
olemasolevate andmeallikate ja andmete ühtlustamise. Pidades silmas erinevaid – mitte ainult 
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puhttehnilisi – tegureid, tuleks järgmise sammuna koguda muid andmeid Euroopa tasandil. 
Kuna paljud liikmesriigid on väljendanud tõsist muret nõutud täiendavate andmete 
kättesaadavuse pärast, tehakse ettepanek jätta need täielikult välja.

Muudatusettepanek 48
Artikli 8 lõike 1 punkti c alapunktid i–iii

i) haldusotsusega käsitletavate isikute arv, i) taotlusega või haldusotsusega hõlmatud
isikute arv,

ii) taotletava kaitse kategooria, ii) taotletava kaitse kategooria,

iii) taotluse esitamise aasta, iii) taotluse esitamise aasta,

iii a) nende isikute arv, keda puudutab 
taotlus, otsus või üleandmine seoses
määruse (EÜ) nr 343/2003 ja määruse 
(EÜ) nr 1560/2003 kohaldamisega,

Selgitus

Võimaldatakse jaotust nende isikute arvu kaupa, keda puudutavad Dublini taotlused, otsused 
ja üleandmised.

Muudatusettepanek 49
Artikli 8 lõike 1 punkti e alapunktid ii ja iii

ii) amet, välja jäetud
iii) majandustegevus,

Selgitus

Haridust ja koolitust puudutavate andmete kogumine ja edastamine oleks tulevikus soovitav. 
Kuid praegu ei ole need andmed liikmesriikides kättesaadavad. Tuleks teha kättesaadavaks ja 
kasutada uusi andmeallikaid. Sellele vaatamata peaks käesolev määrus tooma kaasa juba 
olemasolevate andmeallikate ja andmete ühtlustamise. Pidades silmas erinevaid – mitte ainult 
puhttehnilisi – tegureid, tuleks järgmise sammuna koguda muid andmeid Euroopa tasandil. 
Kuna paljud liikmesriigid on väljendanud tõsist muret nõutud täiendavate andmete 
kättesaadavuse pärast, tehakse ettepanek jätta need täielikult välja.

Muudatusettepanek 50
Artikli 8 lõike 1 punkti f viimane osa

tagasipöördumise põhjus. i) lahkuma kohustava otsuse või akti 
põhjus,
ii) vanus,
iii) sugu.
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Selgitus

Väljend "lahkuma kohustava otsuse või akti" sõna "tagasipöördumise" asemel tuleneb 
muudatustest artiklis 7.

Jaotus vanuse ja soo kaupa jäetakse artiklist 7 välja ning võetakse kasutusele ainult 
rakendusmeetmetega artiklis 8 nimetatud tingimustel ja artikli 11 lõikes 2 sätestatud korras, 
sest see ei ole üldiselt kättesaadav ega peamine prioriteet.

Muudatusettepanek 51
Artikli 8 lõige 2

2. Otsustamaks kas on vaja sätestada 
täiendavaid jaotusi vastavalt lõikele 1, 
arvestab komisjon teabevajadust ühenduse 
poliitika arendamiseks ja järelevalveks 
ning võtab arvesse asjaomaste 
andmeallikate kättesaadavust.

2. Otsustamaks, kas on vaja täiendavaid 
jaotusi, arvestab komisjon teabevajadust 
ühenduse poliitika arendamiseks ja 
järelevalveks ning võtab arvesse 
asjaomaste andmeallikate kättesaadavust ja 
nendega seotud kulusid.

Selgitus

Väljendatakse selgesõnaliselt, et täiendavaid jaotusi puudutava otsuse puhul võetakse arvesse 
kulusid.

Muudatusettepanek 52
Artikli 8 lõige 2 a (uus)

2 a. Läbirääkimisi täiendavate jaotuste
üle, mis võivad olla vajalikud artiklite 3–7 
kohaldamiseks, alustatakse ...*.
____________
* Kaks aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Selgitus

Väljendatakse selgesõnaliselt, et täiendavaid jaotusi puudutava otsuse puhul võetakse arvesse 
ELi poliitika vajadusi.

Muudatusettepanek 53
Artikli 9 lõige 2

2. Liikmesriigid peavad komisjonile 
(Eurostat) aru andma kasutatud 
andmeallikatest, allikate 
valikukriteeriumidest ja andmeallikate 

2. Liikmesriigid annavad komisjonile 
(Eurostat) aru kasutatud andmeallikatest, 
allikate valikukriteeriumidest ja 
andmeallikate mõjust statistika kvaliteedile 
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mõjust statistika kvaliteedile. ning teavitavad komisjoni (Eurostat) 
nendes tehtud muudatustest. 

Selgitus

Selgitab, et liikmesriigid annavad komisjonile andmeallikate kohta aru alguses ja hiljem 
ajakohastavad vajadusel aruannet.

Muudatusettepanek 54
Artikli 10 sissejuhatus

Määruse rakendamiseks vajalikud 
meetmed, sealhulgas need, milles võetakse 
arvesse majanduslikke ja tehnilisi 
muudatusi, võetakse artikli 11 lõikes 2 
osutatud korras. Nimetatud meetmed 
hõlmavad eelkõige järgmist:

Määruse rakendamiseks vajalikud 
meetmed, sealhulgas need, milles võetakse 
arvesse majanduslikke ja tehnilisi 
muudatusi, võetakse artikli 11 lõikes 2 
osutatud korras. Nimetatud meetmed 
hõlmavad eelkõige järgmist:

Selgitus

Väljendatakse kindlalt, et punktides a–e loetletud meetmete nimekiri on täielik.

Muudatusettepanek 55
Artikli 10 punkt a

a) mõistete kohandamine ja lisamõistete 
kehtestamine vastavalt artiklile 2

välja jäetud

Selgitus

Tuleneb muudatustest artikli 2 lõikes 2.

Muudatusettepanek 56
Artikli 11 lõige 2

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ 
artiklites 5 ja 7 sätestatud 
regulatiivkomitee menetlust, arvestades 
selle artikli 8 sätteid.

2. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 
sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm 
kuud.
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Selgitus

Nõukogu õigust õigusloojana delegeerida oma rakendusvolitused osaliselt komisjonile on 
Euroopa Kohus tunnustanud alates 1970. aastast (otsus Koster 25/70). Euroopa Kohtu 
otsuses nõuti ka, et sellisel delegeerimisel tuleks täpsustada selle teostamise põhimõtted ja 
tingimused (nagu liikmesriikide esindajate komiteede loomine komisjoni abistamiseks) ning 
vajaduse korral volitus delegeerimine "tagasi kutsuda". 

Need põhimõtted lisati EÜ asutamislepingu artiklisse 202. Kuid nõukogu "unustas" artikli 
202 rakendamisel (komitoloogia otsuses 1999/468) tunnustada, et Euroopa Parlamendil on 
sama "tagasikutsumisõigus" aktides, mis otsustatakse kaasotsustamisega. 

Selle õiguse omandamiseks peaks Euroopa Parlament lisama selle esialgsesse otsusesse, 
millega nähti ette rakendusvolituste delegeerimine. See on artikli 11 muudatusettepanekute 
eesmärk. Selle asemel et viidata otsuse 1999/468 artiklitele, taasesitatakse 
muudatusettepanekutes nende sisu, kui juttu tuleb nõukogu rollist, ja tehakse ettepanek anda 
Euroopa Parlamendile sarnased prerogatiivid (sealhulgas "tagasikutsumisvolitus").

Muudatusettepanek 57
Artikli 11 lõige 3

3. Komitee võtab vastu oma töökorra. 3. Kui käesolev määrus kehtestab 
rakendusmeetmete vastuvõtmiseks 
menetlusnõuded, esitab komisjoni 
esindaja nende meetmete kava komiteele 
ja Euroopa Parlamendile. 
Komitee esitab arvamuse kava kohta 
tähtaja jooksul, mille esimees võib 
määrata kindlaks vastavalt küsimuse 
kiireloomulisusele ja mis on vähemalt üks 
kuu. Arvamus esitatakse asutamislepingu 
artikli 205 lõikes 2 sätestatud 
häälteenamusega. Liikmesriikide 
esindajate hääli komitees arvestatakse 
nimetatud artiklis sätestatud viisil. 
Esimees ei hääleta. 
3 a. Komisjon võtab kavandatavad 
meetmed vastu, kui need on komitee 
arvamusega kooskõlas ja kui Euroopa 
Parlamendi pädev komisjon ei ole 
vahepeal vastuväiteid esitanud.
3 b. Kui kavandatavad meetmed ei ole 
komitee arvamusega kooskõlas või kui 
komitee ei esita oma arvamust või kui 
Euroopa Parlamendi pädev komisjon on 
esitanud vastuväiteid, esitab komisjon 
võetavate meetmete kohta viivitamata 
ettepaneku nõukogule ja Euroopa 
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Parlamendile.
3 c. Kui kolme kuu jooksul alates nende 
poole pöördumisest ei ole ettepanekut 
lükanud tagasi Euroopa Parlament oma 
liikmete absoluutse häälteenamusega ega 
nõukogu kvalifitseeritud 
häälteenamusega, võtab komisjon selle 
vastu. Vastasel korral esitab komisjon 
muudetud ettepaneku või õigusakti 
ettepaneku asutamislepingu alusel.
3 d. Kahe aasta möödumisel käesoleva 
direktiivi vastuvõtmisest ja hiljemalt 1. 
aprillil 2008 peatatakse nende käesoleva 
direktiivi sätete kohaldamine, millega 
nõutakse tehniliste eeskirjade ja otsuste 
vastuvõtmist kooskõlas lõikega 2, ilma et 
see piiraks juba vastuvõetud 
rakendusmeetmete kohaldamist.  Euroopa 
Parlament ja nõukogu võivad komisjoni 
ettepanekul pikendada asjaomaste sätete 
kehtivust asutamislepingu artiklis 251 
sätestatud korras ning sel eesmärgil 
vaatavad nad need sätted enne eespool 
nimetatud tähtaja möödumist uuesti läbi. 

Selgitus

Nõukogu õigust õigusloojana delegeerida oma rakendusvolitused osaliselt komisjonile on 
Euroopa Kohus tunnustanud alates 1970. aastast (otsus Koster 25/70). Euroopa Kohtu 
otsuses nõuti ka, et sellisel delegeerimisel tuleks täpsustada selle teostamise põhimõtted ja 
tingimused (nagu liikmesriikide esindajate komiteede loomine komisjoni abistamiseks) ning 
vajaduse korral volitus delegeerimine "tagasi kutsuda". 

Need põhimõtted lisati EÜ asutamislepingu artiklisse 202. Kuid nõukogu "unustas" artikli 
202 rakendamisel (komitoloogia otsuses 1999/468) tunnustada, et Euroopa Parlamendil on 
sama "tagasikutsumisõigus" aktides, mis otsustatakse kaasotsustamisega. 

Selle õiguse omandamiseks peaks Euroopa Parlament lisama selle esialgsesse otsusesse, 
millega nähti ette rakendusvolituste delegeerimine. See on artikli 11 muudatusettepanekute 
eesmärk. Selle asemel et viidata otsuse 1999/468 artiklitele, taasesitatakse 
muudatusettepanekutes nende sisu, kui juttu tuleb nõukogu rollist, ja tehakse ettepanek anda 
Euroopa Parlamendile sarnased prerogatiivid (sealhulgas "tagasikutsumisvolitus").
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SELETUSKIRI

Ühenduse pädevus sisserände ja varjupaiga valdkonnas määrati kindlaks muudetud Euroopa 
Ühenduse asutamislepingu uue IV jaotise (EÜ asutamislepingu1 artikkel 63) all, kui 1. mail 
1999 jõustus Amsterdami leping. Sellest alates võib nõukogu võtta vastu meetmeid selles 
valdkonnas statistika koostamiseks (EÜ asutamislepingu artikkel 285). 20. juunil 2003 
toimunud Euroopa Ülemkogu Thessaloniki kohtumise järeldustes fikseeriti, et rände- ja 
varjupaigaandmete kogumiseks ja analüüsiks Euroopa Liidus on vaja tõhusaid mehhanisme.

Kõik Euroopa Parlamendi fraktsioonid on alati rõhutanud, et tõhusa poliitika edasiseks 
arendamiseks on vaja usaldusväärseid andmeid rahvusvahelise sisserände kohta. Oma 6. 
novembri 2003. aasta resolutsioonis märkis Euroopa Parlament, et on vaja õigusnorme 
tagamaks ulatusliku statistika loomise ühenduse õiglase ja tõhusa rändepoliitika 
väljatöötamiseks2. Oma 26. oktoobri 2005. aasta resolutsioonis märkis Euroopa Parlament, et 
komisjon peaks koos liikmesriikidega töötama välja ja viivitamatult rakendama ulatuslikud 
suunised usaldusväärsete statistiliste andmete kogumise eesmärgil, et saada terviklik ja 
diferentseeritud ülevaade rändest ning selle mõjust liikmesriikide ja päritolumaa 
majandusele3.

ELi sisserändepoliitika kohaldamisala märkimisväärne laiendamine avaldab olulist mõju 
sellele, milline teave on vajalik Euroopa tasandil vastuvõetavate poliitiliste meetmete 
tõhusaks kavandamiseks, rakendamiseks, hindamiseks ja jälgimiseks. See areng on näidanud 
selgelt ulatusliku ja võrreldava Euroopa statistika vajalikkust mitmete sisserändega seotud 
teemade kohta. Rändestatistikat kasutatakse üha enam võrdlussuurusena üksikute 
liikmesriikide poliitika tõhususe ja mõju ning ELi poliitika mõjususe hindamisel mõnes 
kindlas valdkonnas. Mis veelgi tähtsam, statistika on üks mitmest kriteeriumist, mille alusel 
jagatakse liikmesriikidele rahalisi vahendeid4.

Praegu on rände kohta palju erinevaid statistilisi määratlusi ja kontseptsioone, mistõttu ei ole 
võrreldava rändestatistika koostamine võimalik. Mõned aastad prooviti džentelmenide 
kokkulepete alusel koguda andmeid, mis põhinevad ühtlustatud määratlustel, kuid 
liikmesriikidel ei õnnestunud neid määratlusi rakendada. Üldiselt ei taga praegune praktika 
andmete ühtset, korrapärast, aktuaalset ja kiiret kasutada andmist ning levitamist ega 
üldsusele kättesaadavust.

Esitatud määrusega soovitakse luua ühine raamistik ühenduse statistika kogumiseks ja 
koostamiseks rahvusvahelise rände ja varjupaiga valdkonnas.
Liikmesriikides valitsevad suured erinevused, mis puudutavad haldussüsteeme ja 
andmeallikaid, rändestatistikate koostamist ja statistikas migrantidena käsitletavate isikute 

  
1 Euroopa Ühenduse asutamisleping.
2 P5_TA(2003)0471 Euroopa Parlamendi resolutsioon ühenduse rändestatistika kogumise ja analüüsi 
tegevuskava käsitleva komisjoni teatise kohta nõukogule ja Euroopa Parlamendile.
3 P6_TA-PROV(2005)0408 Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Liidu lähenemisviisi kohta 
majandusmigratsiooni juhtimisele.
4 Nt sõltub vahendite õiglane jagamine tulevasest Euroopa tagasisaatmisfondist märkimisväärselt võrreldava 
tagasisaatmisstatistika koostamisest. Sama põhimõte kehtib kavandatud piiride haldamise ühenduse fondi 
haldamisel ja integratsioonimeetmeteks lisavahendite eraldamisel.
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määratlust, soovitakse käesoleva määrusega viia kooskõlla Euroopa Liidu ja selle 
liikmesriikide kasvava vajadusega võrreldava rändestatistika järele.

Statistilised andmed, mida tuleb esitatud õigusnormi kohaselt koguda, vastavad võimalikult 
suures ulatuses Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni soovitustele rahvusvahelist rännet 
käsitleva statistika kohta.
Kogutud statistilised andmed põhinevad suures osas praegusel igal aastal Eurostati poolt 
läbiviidaval rändeandmete kogumisel ning varjupaigaandmete ja ebaseadusliku rände 
tõkestamise meetmeid puudutavate andmete igakuistel kogumistel. Veel üks rände seisukohalt 
oluline valdkond, mille kohta tuleb andmeid koguda, on kolmandate riikide kodanike 
seaduslik sisseränne.

Esitatud õigusnormiga kohustatakse liikmesriike olemasolevaid andmeid optimaalselt 
kasutama ja looma statistikat, mis vastab võimalikult suures ulatuses ühtlustatud 
määratlustele.

Arvestades ELis rändestatistika koostamiseks kasutatavaid erinevaid andmeallikaid, ei ole 
võimalik võtta kasutusele õigusnorm, mis näeb ette spetsiifilise andmeallika, mida tuleb igas 
liikmesriigis kasutada. Seepärast ei nähta ette täiesti uute andmeallikate kasutuselevõttu ega 
sisserände või varjupaiga haldussüsteemide muutmist. Liikmesriikidel on selle statistika 
koostamisel vabad käed ning nad võivad siseriiklikke statistilisi süsteeme ja menetlusi arvesse 
võttes kasutada iga sobivat siseriiklikku andmeallikat. Kuid nad peavad selgitama oma 
andmeallika valikut ja andmeallika eeldatavat mõju ühtlustatud määratlustele vastavuse 
astmele. Neid andmeid kasutatakse siis tõlgendusabina.

Esitatud määrus kehtib ainult rahvusvahelise rände ja varjupaiga ühtlustatud statistiliste 
määratluste kohta.

Komisjoni arvamuse kohaselt ei mõjuta ettepanek ühenduse eelarvet.

Selles, et vabaduse, turvalisuse ja õiguse poliitika edasiseks arendamiseks on hädavajalikud 
usaldusväärsed andmed rände ja varjupaiga kohta, ei kahtle Euroopa Parlamendi erinevad 
fraktsioonid, komisjon ega liikmesriigid.

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala statistika pärineb siiski peamiselt avaliku 
halduse organitelt, ning Euroopa Liidu liikmesriikide haldussüsteemid ja andmeallikad on 
väga erinevad. Seetõttu on äärmiselt tähtis pidada silmas tasakaalu seoses ühenduse statistika 
koostamiseks vajaliku määratluste ühtlustamisega ning pädevuste jaotusega liikmesriikide ja 
liidu vahel.

Selles kontekstis pooldab raportöör järkjärgulist toimimisviisi rändestatistika kogumise 
parandamiseks.

Eesmärgid peaksid olema statistiliste andmete parandamine ja statistiliste otsustusaluste 
loomine tulevaste poliitiliste meetmete jaoks. Rännet ja rahvusvahelist kaitset käsitleva 
ühenduse statistika valdkonna meetmed peavad tooma võimalikult kiiresti kaasa võrreldava 
usaldusväärse andmematerjali, kuid ei tohi seejuures jätta tähelepanuta tehnilist teostatavust.
Alles hilisemas etapis järgneb andmete kogumine ja kokkuseadmine, mida on vaja keskmises 
ja pikas perspektiivis taotletavate Euroopa eeskirjade jaoks rändevaldkonnas.
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Asjaomastele andmetele peatse juurdepääsu tagamiseks taotleb raportöör menetluse 
lõpetamist esimesel lugemisel. Käesolevas raporti projektis arvestatakse juba osalevate 
institutsioonide erinevaid seisukohti ja püüeldakse võimalikult ulatusliku lähenemise poole.


