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*** 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) 
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muutmiseks
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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 direktiiv ühiste nõuete ja 
korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike 
tagasisaatmisel
(KOM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2005)0391)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 63 lõiget 3, mille alusel 
komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0266/2005);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja 
väliskomisjoni arvamust (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 -1 (uus)

(-1) Tamperes 1999. aasta oktoobris 
kokku tulnud Euroopa Ülemkogu 
kehtestas ühtse lähenemisviisi sisserände 
ja varjupaiga valdkonnas, käsitledes koos 
ühtse varjupaigasüsteemi loomist, 
seadusliku sisserände poliitikat ja võitlust 
ebaseadusliku sisserände vastu.

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 2
Põhjendus -1 a (uus)

(-1a) Et hõlbustada tagasisaatmist, 
rõhutatakse kahepoolsete ja 
mitmepoolsete tagasivõtulepingute 
vajadust ELi ja kolmandate riikide vahel.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 2 a (uus)

(2a) Rahvusvaheline koostöö 
päritoluriikidega kõikidel tagasisaatmise 
tasanditel on eeltingimuseks püsiva 
tagasipöördumise saavutamisel.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 2 b (uus)

(2b) Koostöö kõigi asjaomaste 
institutsioonidega tagasisaatmise kõikidel 
tasanditel ning parimate tavade 
vahetamine ja edendamine peavad 
kaasnema käesoleva direktiivi 
rakendamisega ning tagama Euroopa 
lisandväärtuse.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 6 a (uus)

(6a) Vastavalt väljasaatmata jätmise 
õigusele, mis on sätestatud Euroopa 
inimõiguste konventsiooni artiklis 3, ei 
saa tagasisaatmist jõustada, kui asjaomast 
kolmanda riigi kodanikku võidakse 
piinata või kohelda ebainimlikult või 
alandavalt või karistada.

Selgitus

Õigus väljasaatmata jätmisele on kõige tugevam õiguslikult siduv kaitsemeede. See on juba 
sätestatud ettepaneku artikli 6 lõikes 4. Raportöör peab samuti vajalikuks seda rõhutada kui 
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direktiivi põhjenduste peamist põhimõtet, tagades, et mitte kedagi ei piinata ega kohelda 
ebainimlikult või alandavalt või ei karistata naasmisriigis.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 8 a (uus)

(8a) Liikmesriigid, kes legaliseerivad 
kolmandate riikide kodanikke oma 
territooriumil, peavad sisestama antud 
teabe Schengeni infosüsteemi.

Selgitus

Schengeni infosüsteemi sisestatud teave, mis on seotud kolmanda riigi kodaniku ebatavalise 
olukorraga, tuleb kustutada, kui liikmesriik on andnud asjaomasele isikule õigusliku seisundi.
Raportöör peab vajalikuks kaitsta kolmanda riigi kodanikku temaga tegelemisel või tema 
küsitlemisel.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 8 b (uus)

(8b) Kui riigi ametiasutused ei suuda 
määrata väljasaadetava kolmanda riigi 
kodaniku päritoluriiki, tuleb erilist 
tähelepanu pöörata humanitaarsete 
kaitsemeetmete austamisele, millele on 
osutatud käesolevas direktiivis.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 10 a (uus)

(10a) Liikmesriigid peavad tegutsema 
kooskõlas Euroopa inimõiguste harta 4. 
protokolli artikliga 4, et kontrollida 
ühiseid väljasaatmisi.

Selgitus

Seda nähakse täiendava selgitava kaitsemeetmena, et teha täiesti selgeks, et ühised 
väljasaatmised on keelatud ja neid peetakse käesoleva direktiivi kohaselt ebaseaduslikuks. On 
kohustuslik langetada tagasisaatmisotsus iga juhtumi puhul eraldi. Kõiki juhtumeid 
hinnatakse individuaalselt ja ühised lennud, ilma et oleks tehtud individuaalne otsus iga 
asjaomase isiku kohta, ei ole seaduslikud.
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Muudatusettepanek 9
Põhjendus 11 a (uus)

(11a) Kaaluda tuleks kõiki võimalusi, et 
anda väljavaade või kasulik hõive 
kolmanda riigi kodanikule, kes on 
ajutiselt vahistatud.

Selgitus

Võimalust kasutada aega ajutises vangistuses hariduse, kasuliku hõive või mis tahes muu 
tegevuse jaoks kaalutletakse tagasipöörduja parimates huvides. Kõnealune säte on samuti 
tähtis, et vähendada agressiooni taset ja tõhustada eduka tagasipöördumise võimalust.

Muudatusettepanek 10
Artikli 2 lõige 2

2. Liikmesriik võib otsustada käesolevat 
direktiivi mitte kohalda nende kolmandate 
riikide kodanike suhtes, kellele ei ole antud 
sissesõiduluba liikmesriigi transiidialasse. 
Sellele vaatamata kindlustavad 
liikmesriigid selle, et nende kolmandate 
riikide kodanike kohtlemine ja kaitsetase ei 
oleks ebasoodsam kui on sätestatud 
artiklites 8, 10, 13 ja 15.

2. Liikmesriik võib otsustada käesolevat 
direktiivi mitte kohalda nende kolmandate 
riikide kodanike suhtes, kellele ei ole antud 
sissesõiduluba liikmesriigi piiril või
transiidialasse vastavalt direktiivi 
2005/85/EÜ artiklile 35. Sellele vaatamata 
kindlustavad liikmesriigid selle, et nende 
kolmandate riikide kodanike kohtlemine ja 
kaitsetase ei oleks ebasoodsam kui on 
sätestatud artiklites 8, 10, 13 ja 15.

Muudatusettepanek 11
Artikli 2 lõige 3 a (uus)

3a. Sissesõidukeelde, mis on juba 
väljastatud, käesolev direktiiv ei mõjuta.

Muudatusettepanek 12
Artikli 3 punkt g a (uus)

g a) põgenemise oht – kaalukate põhjuste 
olemasolu korral uskumine, et kolmanda 
riigi kodanik, kelle kohta on tehtud 
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tagasisaatmisotsus või 
väljasaatmiskorraldus, võiks põgeneda. 
Otsus peab põhinema siseriiklikus õiguses 
sätestatud objektiivsetel kriteeriumidel.

Selgitus

Põgenemise ohtu on vaja määratleda, et muuta võimatuks automatism. Korraliku määratluse 
abil ei ole võimalik pidada igat kolmanda riigi kodanikku, kelle kohta on tehtud 
väljasaatmiskorraldus, kellekski, kes võib põgeneda. Mõiste tõhustab teksti selgust ning 
märgib selgelt, et riiklikud standardid võib säilitada.

Muudatusettepanek 13
Artikli 3 punkt (g b) (uus)

g b) ajutise vahi all hoidmise rajatised –
kolmanda riigi kodaniku, kelle kohta on 
tehtud väljasaatmiskorraldus, hoidmine 
vahi all vanglast eraldi hoonetes, 
eesmärgiga vältida nende põgenemist 
nende väljasaatmise ettevalmistamisel;

Selgitus

Selgitamaks, et kolmanda riigi kodanikke võidakse viia vanglahoonesse. Siiski tuleb 
veenduda, et teda hoitakse tavalistest vangidest alati eraldi.

Muudatusettepanek 14
Artikli 3 punkt (g c) (uus)

g c) viibimine transiidialas või piiritsoonis 
– sisenemine liikmesriigi territooriumile 
füüsiliselt, ilma et oleks tingimata vaja 
ületada piiripunkti. 

Selgitus

Transiidialad, isegi kui neid ei ole defineeritud EÜ õiguses, on olemas. Et selgitada, mis nad 
on, kus nad algavad ja lõpevad, on vajalik lisada mõiste. Antud mõistega on võimatu viidata 
mis tahes territooriumile kui transiidialale, mis ei kuulu käesoleva mõiste alla. Raportöör 
peab seda suureks sammuks edasi, et on olemas määratlus, mis on õiguslikult siduv ja 
kohustab liikmesriike kohtlema saabuvaid kolmandate riikide kodanikke õiglaselt.
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Muudatusettepanek 15
Artikkel 5

Käesoleva direktiivi rakendamisel võtavad 
liikmesriigid nõuetekohaselt arvesse 
kolmanda riigi kodaniku peresuhete laadi 
ja kestust, tema liikmesriigis viibimise 
kestust ja perekonna olemasolu, kultuurilisi 
ja sotsiaalseid sidemeid päritolumaaga. 
Nad võtavad arvesse ka lapse parimaid 
huvisid vastavalt 1989. aasta ÜRO lapse 
õiguste konventsioonile. 

Käesoleva direktiivi rakendamisel 
kooskõlas Euroopa inimõiguste 
konventsiooni artikliga 8 võtavad 
liikmesriigid nõuetekohaselt arvesse 
kolmanda riigi kodaniku peresuhete laadi 
ja kestust, tema liikmesriigis viibimise 
kestust ja perekonna olemasolu, kultuurilisi 
ja sotsiaalseid sidemeid päritolumaaga. 
Nad võtavad arvesse ka lapse parimaid 
huvisid vastavalt 1989. aasta ÜRO lapse 
õiguste konventsioonile. 

Muudatusettepanek 16
Artikli 5 esimene a lõik (uus)

Saatjata alaealisi ei tohi üldiselt välja 
saata või kinni pidada.
Käesolev artikkel ei kohaldu 
süüdimõistetud kurjategijatele.

Muudatusettepanek 17
Artikli 6 lõige 2

2. Tagasisaatmisotsus näeb ette sobiva, 
kuni neljanädalase ajavahemiku 
vabatahtlikuks lahkumiseks, kui ei ole
põhjust arvata, et asjaomane isik võib selle 
ajavahemiku jooksul põgeneda. Selle 
ajavahemiku jooksul võib kehtestada 
teatavaid kohustusi, mille eesmärk on 
vältida põgenemise ohtu, nagu korrapärane 
aruandlus ametiasutustele, tagatismakse 
tasumine, dokumentide üleandmine või 
kohustus viibida kindlaksmääratud 
elukohas.

2. Tagasisaatmisotsus näeb ette sobiva 
neljanädalase ajavahemiku vabatahtlikuks 
lahkumiseks, kui pädeval haldusasutusel 
või kohtul on objektiivne põhjus arvata, 
vastavalt siseriiklikule õigusele, et 
asjaomane isik võib selle ajavahemiku 
jooksul põgeneda või et see isik kujutab 
ohtu avalikule julgeolekule. Selle 
ajavahemiku jooksul võib kehtestada 
teatavaid kohustusi, mille eesmärk on 
vältida põgenemise ohtu, nagu korrapärane 
aruandlus ametiasutustele, tagatismakse 
tasumine, dokumentide üleandmine või 
kohustus viibida kindlaksmääratud 
elukohas.
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Selgitus

Esialgne tekst annab vaid neljanädalase piirangu. See tähendab, et vabatahtlikuks 
tagasipöördumiseks jääb vaid üks päev. Raportöör peab vajalikuks pikemat perioodi. 
Menetlused ja ettevalmistused enne otsuse tegemist lahkuda riigist vabatahtlikult vajavad 
aega. Seetõttu on neli nädalat tehtud üldreegliks. Liikmesriik ei ole seetõttu kohustatud mitte 
üksnes tavapäraselt tagama nelja nädalat, vaid samuti tagama õiglase perioodi, mille jooksul 
on võimalikud ettevalmistused vabatahtlikuks tagasipöördumiseks. 

Muudatusettepanek 18
Artikli 6 lõige 2

2. Tagasisaatmisotsus näeb ette sobiva, 
kuni neljanädalase ajavahemiku 
vabatahtlikuks lahkumiseks, kui ei ole 
põhjust arvata, et asjaomane isik võib selle 
ajavahemiku jooksul põgeneda. Selle 
ajavahemiku jooksul võib kehtestada 
teatavaid kohustusi, mille eesmärk on 
vältida põgenemise ohtu, nagu korrapärane 
aruandlus ametiasutustele, tagatismakse 
tasumine, dokumentide üleandmine või 
kohustus viibida kindlaksmääratud 
elukohas.

2. Tagasisaatmisotsus näeb ette sobiva, 
kuni neljanädalase ajavahemiku 
vabatahtlikuks lahkumiseks, kui ei ole 
põhjust arvata, et asjaomane isik võib selle 
ajavahemiku jooksul põgeneda. Selle 
ajavahemiku jooksul võib kehtestada 
teatavaid kohustusi, mille eesmärk on 
vältida põgenemise ohtu, nagu korrapärane 
aruandlus ametiasutustele, tagatismakse 
tasumine, dokumentide üleandmine või 
kohustus viibida kindlaksmääratud 
elukohas. Tõhusa tagasipöördumise 
tagamiseks peavad liikmesriigid andma 
materiaalset abi ja nõustamist, järgides 
otsust, mis on tehtud vastavalt 
siseriiklikule õigusele iga juhtumi korral 
eraldi.

Muudatusettepanek 19
Artikli 6 lõige 3

3. Tagasisaatmisotsus väljastatakse kas 
eraldiseisva akti või otsusena või koos 
väljasaatmiskorraldusega.

välja jäetud

Muudatusettepanek 20
Artikli 6 lõige 5

5. Liikmesriigid võivad igal ajal otsustada 
väljastada kolmanda riigi kodanikule, kes 
viibib ebaseaduslikult nende territooriumil, 

5. Liikmesriigid võivad igal ajal otsustada 
väljastada kolmanda riigi kodanikule, kes 
viibib ebaseaduslikult nende territooriumil, 
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erineva elamisloa või muu loa, mis annab 
õiguse perekondlikel, inimlikel või muudel 
põhjustel riigis viibida. Sellisel juhul 
tagasisaatmisotsust ei väljastata või kui 
väljasaatmisotsus on juba väljastatud, siis 
see tühistatakse.

erineva elamisloa või muu loa, mis annab 
õiguse perekondlikel, inimlikel või muudel 
põhjustel riigis viibida. Sellisel juhul 
tagasisaatmisotsust ei väljastata või kui 
väljasaatmisotsus on juba väljastatud, siis 
see tühistatakse. Liikmesriigid peavad 
teatama igast sellisest tühistamisest 
vastastikuse teabemehhanismi kaudu, mis 
on sätestatud nõukogu otsuses .../.../EÜ 
vastastikuse teabemenetluse 
kasutuselevõtmise kohta seoses 
liikmesriikide meetmetega varjupaiga ja 
sisserände valdkondades.

Muudatusettepanek 21
Artikli 6 lõike 5 esimene a lõik (uus)

Kui liikmesriik annab loa kolmanda riigi 
kodanikule, kehtib see vaid selle 
liikmesriigi territooriumil.

Muudatusettepanek 22
Artikli 6 lõike 5 esimene b lõik (uus)

Liikmesriik peab sellise otsuse vastu 
võtma iga juhtumi puhul eraldi ja peab 
hoiduma võtmast ulatuslikke 
horisontaalseid registreerimismeetmeid.

Muudatusettepanek 23
Artikli 7 lõige 1

1. Liikmesriigid väljastavad 
väljasaatmiskorralduse kolmanda riigi 
kodaniku suhtes, kelle kohta on tehtud 
tagasisaatmisotsus, juhul kui on 
põgenemise oht või kui kohustust naasta ei 
ole täidetud vastavalt artikli 6 lõikele 2 
vabatahtlikuks lahkumiseks võimaldatud 
ajavahemiku jooksul.

1. Liikmesriigid väljastavad 
väljasaatmiskorralduse kolmanda riigi 
kodaniku suhtes, kelle kohta on tehtud 
tagasisaatmisotsus, kui pädeval 
haldusasutusel või kohtul on vastavalt 
siseriiklikule õigusele objektiivne põhjus 
arvata, et asjaomane isik võib põgeneda 
või et on oht avalikule julgeolekule või kui 
kohustust naasta ei ole täidetud vastavalt 
artikli 6 lõikele 2 vabatahtlikuks 
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lahkumiseks võimaldatud ajavahemiku 
jooksul.

Selgitus

Vastupidiselt esialgsele versioonile on nüüd vaja kinnitada pädeva asutuse poolt, et ei ole 
põgenemise ohtu. Raportöör peab vajalikuks, et sellise tähtsa mõjuga otsuse võtab vastu 
pädev asutus.

Muudatusettepanek 24
Artikli 7 lõige 3

3. Väljasaatmiskorraldus väljastatakse kas 
eraldiseisva akti või otsusena või koos 
tagasisaatmisotsusega.

3. Liikmesriik võib väljastada koos 
tagasisaatmisotsusega
väljasaatmiskorralduse kolmanda riigi 
kodaniku suhtes, kelle kohta on tehtud 
tagasisaatmisotsus. Kui liikmesriik on 
taganud vabatahtliku tagasipöördumise 
perioodi vastavalt artikli 6 lõikele 2, 
võidakse väljasaatmiskorraldust jõustada 
alles pärast perioodi lõppu.

Muudatusettepanek 25
Artikli 7 lõige 3 a (uus)

3a. Liikmesriik, kes ei järgi lõikes 3 
sätestatud korda, peab väljastama 
väljasaatmiskorralduse eraldi akti või 
otsusena.

Selgitus

Säilitatakse kaheastmeline menetlus. Võimalus teha kõike ühe korraga on endiselt võimalik, 
mõjutamata siiski põhimõtet, et reeglina tuleb tagada vabatahtliku tagasipöördumise periood.

Muudatusettepanek 26
Artikli 9 lõike 1 teine lõik

Tagasisaatmisotsus võib sisaldada sellist 
sissesõidukeeldu.

Tagasisaatmisotsus võib sisaldada sellist 
sissesõidukeeldu, mis on väljastatud iga 
juhtumi puhul eraldi ja pädeva kohtu või 
haldusasutuse poolt.
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Muudatusettepanek 27
Artikli 9 lõike 1 teine a lõik (uus)

Liikmesriik peab sisestama nimetatud 
teabe Schengeni infosüsteemi ja 
viisainfosüsteemi.

Muudatusettepanek 28
Artikli 9 lõike 3 punkt c

(c) on hüvitanud kõik oma varasema 
tagasisaatmismenetluse kulud.

välja jäetud

Muudatusettepanek 29
Artikli 9 lõige 5 a (uus)

5 a) Inimlike õnnetuste korral võib 
sissesõidukeelu tühistada inimeste rühma 
või piirkonna jaoks vastavalt nõukogu 
otsusele kõnealusel eesmärgil.

Selgitus

Inimlike õnnetuste korral on selge, et sissesõidukeelu tühistamise rakendamine võtab liiga 
palju aega ja ei ole teostatav. Seetõttu on nõukogu väljendanud, et inimlike õnnetuste korral 
tühistatakse sissesõidukeeld automaatselt.

Muudatusettepanek 30
Artikli 10 lõige 1

1. Kui liikmesriik võtab sellise kolmanda 
riigi kodaniku väljasaatmise läbiviimiseks 
sunnimeetmeid, kes avaldab väljasaatmisel 
vastupanu, on sellised meetmed 
proportsionaalsed ega ületa mõistlikke 
piire. Neid rakendatakse vastavalt 
põhiõigustele ja asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku väärikust austades.

1. Kui liikmesriik peab võtma sellise 
kolmanda riigi kodaniku väljasaatmise 
läbiviimiseks sunnimeetmeid, kes avaldab 
väljasaatmisel vastupanu, on sellised 
meetmed proportsionaalsed ega ületa 
mõistlikke piire. Kolmanda riigi kodanike 
parimates huvides, keda saadetakse välja 
ja turvajuhtide huvides, kes teostavad 
nimetatud väljasaatmisi, rakendatakse 
selliseid sunnimeetmeid vastavalt 
põhiõigustele ja asjaomase kolmanda riigi 
kodaniku väärikust austades.
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Muudatusettepanek 31
Artikli 10 lõige 2 a (uus)

2 a. Liikmesriigid peavad tagama, et 
asjaomased rahvusvahelised ja 
valitsusvälised organisatsioonid on 
kaasatud nimetatud väljasaatmiskorra 
ajal, et tagada kohane kohtumenetlus.

Selgitus

Vajalik on kaasata valitsusvälised organisatsioonid tagasisaatmise kogu protsessi. Et tagada 
kohane kord ja teha seda tagasipöörduja huvides.

Muudatusettepanek 32
Artikli 11 lõike 1 teine lõik

Liikmesriigid tagavad, et faktilised ja 
õiguslikud asjaolud on otsuses ja/või 
korralduses esitatud ja et asjaomast 
kolmanda riigi kodanikku on kirjalikult 
teavitatud kättesaadavatest 
õiguskaitsevahenditest.

Liikmesriigid tagavad, et faktilised ja 
õiguslikud asjaolud on otsuses ja/või 
korralduses esitatud keeles, millest
asjaomane kolmanda riigi kodanik 
eeldatavasti aru saab ning et kolmanda 
riigi kodanikku on kirjalikult teavitatud 
kättesaadavatest õiguskaitsevahenditest.

Muudatusettepanek 33
Artikli 12 lõige 3

3. Liikmesriigid tagavad, et asjaomasel 
kolmanda riigi kodanikul on võimalus 
saada õigusalast nõu, määrata oma esindaja 
kohtus ja saada vajadusel keelelist abi. 
Isikule, kellel puuduvad piisavad vahendid, 
antakse tasuta õigusabi sellises ulatuses, 
mis tagab talle tõhusa õiguskaitse.

3. Liikmesriigid tagavad, et asjaomasel 
kolmanda riigi kodanikul on võimalus 
saada õigusalast nõu, määrata oma esindaja 
kohtus ja saada keelelist abi. Isikule, kellel 
puuduvad piisavad vahendid, tehakse
tasuta õigusabi kättesaadavaks vastavalt 
direktiivi 2002/8/EÜ artiklile 3.

Muudatusettepanek 34
Artikli 13 lõige 2

2. Liikmesriigid annavad lõikes 1 osutatud 2. Liikmesriigid annavad lõikes 1 osutatud 
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isikutele kirjaliku kinnituse, et 
tagasisaatmisotsuse täitmine on edasi 
lükatud kindlaks ajavahemikuks või et 
väljasaatmiskorraldust ei viida ajutiselt 
täide.

isikutele kirjaliku kinnituse keeles, millest 
nad eeldatavasti aru saavad, et 
tagasisaatmisotsuse täitmine on edasi 
lükatud kindlaks ajavahemikuks või et 
väljasaatmiskorraldust ei viida ajutiselt 
täide.

Muudatusettepanek 35
Artikli 14 lõige 1

1. Kui on tõsist põhjust arvata, et on 
olemas põgenemise oht, ja kui leebemate 
sunnimeetmete võtmine, nagu korrapärane 
aruandlus ametiasutustele, tagatismakse 
tasumine, dokumentide üleandmine või 
kohustus viibida kindlaksmääratud 
elukohas või muud meetmed, ei ole selle 
ohu vältimiseks piisav, hoiavad 
liikmesriigid sellist kolmanda riigi 
kodanikku, kelle suhtes kehtib 
väljasaatmiskorraldus või 
tagasisaatmisotsus, ajutiselt vahi all.

1. Kui on tõsist põhjust arvata, et on 
olemas põgenemise oht või oht avalikule 
julgeolekule, ja kui leebemate 
sunnimeetmete võtmine, nagu korrapärane 
aruandlus ametiasutustele, tagatismakse 
tasumine, dokumentide üleandmine või 
kohustus viibida kindlaksmääratud 
elukohas või muud meetmed, ei ole selle 
ohu vältimiseks piisav, hoiavad 
liikmesriigid sellist kolmanda riigi 
kodanikku, kelle suhtes kehtib 
väljasaatmiskorraldus või 
tagasisaatmisotsus, ajutiselt vahi all.

Muudatusettepanek 36
Artikli 14 lõige 2

2. Korralduse ajutiseks vahistamiseks peab 
väljastama kohus. Kiireloomulistel 
juhtudel võib need välja anda haldusasutus, 
kuid sellisel juhul peab kohus kinnitama 
ajutise vahistamiskorralduse 72 tunni 
jooksul alates vahistamise algusest.

2. Korralduse ajutiseks vahistamiseks peab 
väljastama kohus. Kiireloomulistel 
juhtudel võib need välja anda haldusasutus, 
kuid sellisel juhul peab kohus kinnitama 
ajutise vahistamiskorralduse eelistatavalt 
48 tunni jooksul ja hiljemalt 72 tunni 
jooksul alates vahistamise algusest. 

Muudatusettepanek 37
Artikli 14 lõige 4

4. Kohtud võivad ajutist vahistamist 
pikendada maksimaalselt kuue kuuni. 

4. Kohtud võivad ajutist vahistamist 
pikendada maksimaalselt kaheteistkümne
kuuni, piiramata lühemaid perioode.
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Selgitus

Kuna on olemas erinevad piirangud või üldse mitte mingeid piiranguid ajutise vahistamise 
ajal riiklikul tasandil, peab raportöör seda suureks edusammuks, et kehtestatakse õiguslikult 
siduv maksimum, kuigi lühemad perioodid on alati võimalikud.

Muudatusettepanek 38
Artikli 14 lõige 4 a (uus)

4 a. Ajutine vahistamine lõpetatakse, kui 
tagasisaatmisotsust tõenäoliselt ei täideta 
õigeaegselt põhjustel, mis ei olene 
kolmanda riigi kodanikust, kelle kohta on 
tehtud tagasisaatmisotsus.

Muudatusettepanek 39
Artikli 15 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad, et ajutiselt vahi 
all viibivaid kolmandate riikide kodanikke 
koheldakse inimlikul ja väärikal moel, 
austades nende põhiõigusi ja pidades kinni 
rahvusvahelisest ja siseriiklikust õigusest. 
Soovi korral lubatakse neil viivitusteta 
võtta ühendust nii seadusliku esindaja, 
pereliikmete ja pädevate 
konsulaaresindustega kui ka asjaomaste 
rahvusvaheliste ja valitsusväliste 
organisatsioonidega.

1. Liikmesriigid tagavad, et ajutiselt vahi 
all viibivaid kolmandate riikide kodanikke 
koheldakse inimlikul ja väärikal moel, 
austades nende põhiõigusi ja pidades kinni 
rahvusvahelisest ja siseriiklikust õigusest. 
Neil lubatakse viivitusteta võtta ühendust 
nii seadusliku esindaja, pereliikmete ja 
pädevate konsulaaresindustega kui ka 
asjaomaste rahvusvaheliste ja 
valitsusväliste organisatsioonidega.

Muudatusettepanek 40
Artikli 15 lõige 1 a (uus)

1 a. Liikmesriigid peavad tagama, et 
kolmanda riigi kodaniku ajutise vahistuse 
all viibimise tingimused ei ole vähem 
soodsad, kui need, mis on sätestatud 
direktiivi 2003/9/EÜ artiklites 8–10, 15 ja 
17–20. 
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Selgitus

See on täiendav kaitsemeede, mis muuhulgas tagab perekonnaühtsuse õiguse. On tagatud 
õigus meditsiiniabile, samuti õigus laste haridusele. Õppe- ja kasvatustegevuse õigus on 
tagatud ja loetletud üksikasjalikult osutatud direktiivis. Kaitsetute isikute kaitsemeetmed on 
tagatud ja välja töötatud käesolevas direktiivis. Raportöör peab vajalikuks lisada nimetatud 
üksikasjalikud tagatised selleks, et tagada ja näha ette selged kaitsemeetmed ja õigused 
kolmanda riigi kodanikule, kes saadetakse tagasi. Samuti on lisatud, et piinamise ohvrite eest 
kantakse hoolt ning neid koheldakse nõuetekohaselt. Tagamaks, et tagasipöörduja parimaid 
huvisid on arvesse võetud ja need on tagatud, peab raportöör vajalikuks loetleda nimetatud 
artiklid üksikasjalikult.

Muudatusettepanek 41
Artikli 15 lõige 3

3. Erilist tähelepanu tuleb pöörata 
kaitsetute isikute olukorrale. Liikmesriigid 
peavad tagama, et alaealisi ei hoita 
ajutiselt vahi all tavalises vanglas. Saatjata 
alaealised eraldatakse täiskasvanutest, kui 
vastupidine ei ole lapse parimates huvides.

3. Erilist tähelepanu tuleb pöörata 
kaitsetute isikute olukorrale. Saatjata 
alaealised eraldatakse täiskasvanutest, kui 
vastupidine ei ole lapse parimates huvides. 
Eraldamise korral tuleb saatjata alaealisi 
hoida lastekodus.

Muudatusettepanek 42
Artikli 15 lõige 4

4. Liikmesriigid tagavad, et
rahvusvahelistel ja valitsusvälistel 
organisatsioonidel on võimalus külastada 
ajutise vahi all hoidmise rajatisi, et hinnata 
ajutise vahi all hoidmise tingimuste 
sobivust. Selliste külastuskäikude puhul 
võib nõuda loa olemasolu.

4. Liikmesriigid tagavad, et asjaomastele
rahvusvahelistele ja valitsusvälistele
organisatsioonidele on võimaldatud 
juurdepääsuõigus külastada ajutise vahi 
all hoidmise rajatisi, et hinnata ajutise vahi 
all hoidmise tingimuste sobivust.

Muudatusettepanek 43
Artikli 15 lõige 4 a (uus)

4 a. Liikmesriigid peavad riiklikul 
tasandil kindlaks määrama ja avaldama 
miinimumnõuded ühise tegevusjuhise 
jaoks seoses korraga ajutise vahistamise 
keskustes.
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Muudatusettepanek 44
V a peatüki pealkiri (uus)

V a peatükk
EUROOPA PARLAMENDI 

TAGASISAATMISE OMBUDSMAN

Muudatusettepanek 45
Artikkel 16 a (uus)

Artikkel 16 a
Euroopa Parlamendi tagasisaatmise 
ombudsmani institutsiooni loomine

1. Et tagada tõhus tagasisaatmine koos 
inimõiguste täieliku austamisega, tuleb 
luua Euroopa Parlamendi tagasisaatmise 
ombudsmani institutsioon.
2. Euroopa Parlamendi tagasisaatmise 
ombudsmanil peavad olema järgmised
õigused ja ülesanded:
a) teostada ette teatamata kontrolle igal 
ajal;
b) koguda aruandeid, mis tehakse talle 
ühiste väljasaatmiste kohta;
c) küsida liikmesriikidelt igal ajal teavet 
või selgitust tagasisaatmise kohta.

Selgitus

Euroopa Parlamendi ombudsman oleks terviklik ja tugev partner tagasisaatmisel. Tema 
ülesanded ja volitused võimaldavad tal tegeleda võimalike murede, kaebuste ja küsimustega, 
mis võivad tekkida tagasisaatmisel või seoses tagasisaatmisega. Tema poole võivad pöörduda 
kõik tagasisaatmisel osalevad valitsusvälised organisatsioonid ning asjaomased poliitilised 
organid ning asjaomane tagasipöörduja.
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SELETUSKIRI

Komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku terves Euroopas ebaseaduslikult viibivate 
kolmandate riikide kodanike ühtse ühtlustatud tagasisaatmise kohta. Euroopa Parlament on 
tagasisaatmist käsitleva direktiivi ettepaneku puhul esialgu kaasotsustamismenetluses. 
Raportöör tunnistab teema keerukust ning on täiesti teadlik ühtsete raamtingimuste leidmise 
raskusest ebaseaduslikult viibivate isikute väljasaatmiseks. 

See on fakt, et Euroopas elavad miljonid ebaseaduslikult viibivad inimesed. Ebaseaduslikult 
elamine on orjuse kaasaegne vorm ning tuleb seetõttu lõpetada. Ebaseaduslikult viibivatel 
inimestel ei ole näiteks juurdepääsu tervishoiusüsteemidele ja nad ei saa nõuda oma õigusi 
kohtus. Näiteks peavad nad nii leppima ebainimlike töötingimustega. Ebaseaduslikult 
viibivaid isikuid talutakse vaikimisi, kuna neid kasutatakse tööturu jaoks, ilma et neil oleks 
tööelu lõpus õigus pensionile, mis ühelt poolt on jällegi ebainimlik asjaosaliste jaoks ja teiselt 
poolt võib lõpuks olla tohutu väljakutse asjaomastele liikmesriikidele. Euroopa poliitika peab 
otsustama: ebaseaduslikult viibivatele inimestele antakse kas seaduslik elamisluba või nad 
viiakse oma kodumaale tagasi. Eelkõige on ebaseaduslikult viibivate isikute huvides, et nad 
tuuakse ebaseaduslikust seisundist välja.

Direktiiv selgitab, et ebaseaduslikult viibivad isikud peavad Euroopast lahkuma. Sealjuures ei 
ole käesoleva direktiivi ülesandeks nimetatud ebaseaduslikkuse kindlaks määramine, vaid 
läbipaistva tagasisaatmise tagamine. Teiselt poolt on tagasisaatmismenetlus esmakordselt 
seotud miinimumnõuetega, et kindlustada inimlik kohtlemine. Parandatakse koostööd 
tagasisaatmise kõikidel tasanditel riigi ametiasutuste ning liikmesriikide vahel. Muuhulgas 
luuakse seeläbi Euroopa lisandväärtus. On võimalik, et väljastatakse üle kogu Euroopa kehtiv 
sissesõidukeeld. See suurendab tugeva ja ühiselt välja astuva Euroopa lisandväärtust. 
Tegevuste keskmes on siiski vabatahtliku tagasipöördumise prioriteet. Liikmesriigid peavad 
looma struktuurid, mis toetavad vabatahtlikku tagasipöördumist.

Raportööri muudatusettepanekute üheks eesmärgiks oli tugevdada Euroopa Parlamendi rolli 
inimõiguste ja humaansuse usaldusisikuna. Seetõttu oli raportööri eesmärgiks saavutada 
tagasisaatmise inimlik vorm. Ja seda ka komisjoni ettepanekus kehtestatud norme ületades. 
Seetõttu teeb raportöör oma muudatusettepanekutes ettepaneku transiidialade määratluse 
kohta. Seega lõpetatakse meelevaldne määratlus õigusvaba ruumi loomise kohta.

Ajutise vahistuse maksimaalne kestus piiratakse kaheteistkümnele kuule. Siiski võivad 
liikmesriigid jääda ka allapoole nimetatud maksimaalsest kestusest. Ebaseaduslikult viibivate 
isikute kohtlemisel ning ajutisel vahistamisel ja tagasisaatmisel peavad liikmesriigid kindlaks 
määrama siduvad miinimumnõuded inimlikuks käitumiseks. See on nii väljasaadetavate 
isikute huvides kui ka väljasaatmist teostavate ametnike õiguskindluse huvides. Seega 
kõrvaldatakse õiguskindlusetus mõlema osapoole jaoks, kes sisalduvad komisjoni 
ettepanekus. 

Tugevdatakse valitsusväliste organisatsioonide järelevalvefunktsiooni. Neid nähakse 
partneritena tagasisaatmisel ning kaasatakse sellele vastavalt. Nende positsiooni tugevdatakse 
enam kui komisjoni ettepanekus. Humanitaarkatastroofi korral on võimalik sissesõidukeeldu 
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teatud piirkondade või isikute rühmade jaoks tühistada.

Ebaseaduslikult viibivaid isikuid, kes ei ole süüdi ebaõnnestunud tagasisaatmises, näiteks kui 
kodumaa ei tee koostööd, ei tohi kinni pidada.
Tunduvalt parandati väljasaatmise eelse kinnipidamise tingimusi. Väljasaatmise eelsed 
kinnipidamisasutused on selgelt eristatud klassikalistest vanglatest.

Teiseks tähtsaks punktiks oli raportööri jaoks ühiste tagasisaatmiste välistamine. Sätestatakse 
selgelt, et alati peab väljasaatmisotsus olema tehtud iga juhtumi puhul eraldi.

Luuakse Euroopa Parlamendi Euroopa ombudsmani institutsioon. Tema ülesanded on selgelt 
kindlaks määratud ja ta on varustatud õigustega, mis teevad temast võrdväärse partneri 
tagasisaatmise protsessis.

Et direktiivi eelnõu eesmärkidele vastata, peab jääma teostatavaks praktiline täidesaatmine 
riigi ametiasutuste poolt. Seetõttu peab raportöör järgnevaid muudatusettepanekuid 
olemasoleva olukorra oluliseks paranduseks.

Määratleti põgenemise oht, mille kindlaks tegemine toob kaasa ajutise vahistuse. Kui on oht 
avalikule julgeolekule, peab olema ajutise vahistuse võimalus. Euroopa sissesõidukeeldu 
võidakse pikendada, kui püsib oht avalikule julgeolekule. Euroopasse sissesõidukeeld on 
mõistlik vaid siis, kui tegutsevad ametid on sellest teadlikud. Seetõttu tehakse kohustuslikuks 
sisse kandmine SIS-i ja VIS-i. See on vastastikuse teabe eesmärgil liikmesriikide vahel ning 
hõlbustab ja parandab praktiliselt asjaomaste asutuste tööd.

Direktiivi eesmärk ja pealkiri on: ebaseaduslikult viibivate isikute tagasisaatmine. Seetõttu 
tehakse ettepanek jätta direktiivist välja olemasolevad piirimenetlused. Piirimenetluse puhul 
on tegu küsimusega, kas tohib riiki siseneda, halvimal juhul on see tagasi lükkamine ja ei ole 
seotud tagasisaatmisega.

Loetletud põhjustel ja kuna raportöör peab ühtset ühtlustatud tagasisaatmist kogu Euroopa ja 
kõigi asjaosaliste lisandväärtuseks, toetab ta komisjoni ettepanekut nimetatud direktiivi 
rakendamiseks. Loetletud eesmärkide saavutamiseks on mõistlik luua ühine õiguslik 
raamistik.


