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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

18.12.2009

TEATIS LIIKMETELE
(0048/2009)

Teema: Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv miinimumnõuete 
kohta, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad 
vastama, et saada rahvusvahelise kaitse saaja staatus, ja antava kaitse sisu kohta
(uuestis õnastamine)
(KOM(2009)551 – C7-0250/09 – 2009/0164(COD))

Vastavalt 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelisele kokkuleppele õigusaktide uuesti 
sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta1 vaatab Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni õigusteenistuste konsultatiivne töörühm läbi kõik komisjoni esitatud uuesti 
sõnastamise ettepanekud.

Töörühma arvamus ülalnimetatud ettepaneku kohta on lisatud käesolevale teatisele.

Õiguskomisjon võtab seisukoha selle teksti kohta eeldatavasti 27. ja 28. jaanuari 2010. aasta 
koosolekul.

Lisa

                                               
1 EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.
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Lisa

ÕIGUSTEENISTUSTE
KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 23. november 2009

ARVAMUS

EUROOPA PARLAMENDILE
NÕUKOGULE
KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv miinimumnõuete 
kohta, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, 
et saada rahvusvahelise kaitse saaja staatus, ja antava kaitse sisu kohta.
KOM(2009)551, 21.10.2009 – 2009/0164(COD)

Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimus 29. 
oktoobril 2009. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste 
konsultatiivse töörühma koosolek, et vaadata muu hulgas läbi komisjoni esitatud eespool 
nimetatud ettepanek.

Vaadanud koosolekul läbi1 ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, 
millega sõnastatakse uuesti nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/83/EÜ 
miinimumnõuete kohta, mida kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad 
täitma, et saada pagulase või muul põhjusel rahvusvahelist kaitset vajava isiku staatus, ja 
antava kaitse sisu kohta, märkis konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel järgmist.

1) Artikli 9 lõikes 3 tuleks algset sõnastust „Vastavalt artikli 2 punktile c” muuta järgmiselt 
„Vastavalt artikli 2 punktile d”.

2) Artikli 19 lõikes 1 tuleks lauseosa „pärast käesoleva direktiivi jõustumist” muuta 
järgmiselt „pärast direktiivi 2004/83/EÜ jõustumist”.

3) Artikli 23 lõikes 2 tuleks viide „artiklites 24–34” muuta viiteks „artiklites 24–27 ja 29–
35”.

                                               
1 Konsultatiivse töörühma käsutuses olid ettepaneku inglis-, prantsus- ja saksakeelsed versioonid. Töörühm
töötas ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon. 
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4) Artikli 39 lõikes 1 oleks tulnud esimese lõigu viimane lause „Nad edastavad kõnealuste 
normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli
viivitamata komisjonile” märgistada halli taustaga, millega tähistatakse sisulisi muudatusi 
uuesti sõnastatud tekstis.

5) Artikli 39 lõikes 2 oleks tulnud viimased sõnad „ning nende normide ja käesoleva 
direktiivi vahelise vastavustabeli” märgistada halli taustaga.

6) Artiklis 42 tuleks taastada nõukogu direktiivi 2004/83/EÜ artikli 40 viimased sõnad
(„vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingule”).

7) I lisa B osas tuleks kuupäev 10. oktoober 2006 asendada kuupäevaga 9. oktoober 2006.
Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, 
et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on esile toodud. Töörühm 
märkis ka, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ning nimetatud muudatuste 
kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma 
sisuliste muudatusteta.
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