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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

18.12.2009

TEATIS LIIKMETELE
(0049/2009)

Teema: Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriikides 
rahvusvahelise kaitse andmise ja äravõtmise menetluse miinimumnõuete kohta 
(uuesti sõnastatud)
(KOM(2009)554 – 2009/0165(COD))

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

Töörühma arvamus ülalnimetatud ettepaneku kohta on lisatud käesolevale teatisele.

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

Lisa

                                               
1 EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.
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ÕIGUSTEENISTUSTE
KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 23. november 2009

ARVAMUS

EUROOPA PARLAMENDILE
NÕUKOGULE
KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriikides 
rahvusvahelise kaitse andmise ja äravõtmise menetluse miinimumnõuete kohta
(KOM(2009)554, 21.10.2009 – 2009/0165(COD))

Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimusid 29. 
oktoobril ja 4. novembril 2009. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
õigusteenistustest koosneva konsultatiivse töörühma koosolekud, et vaadata muu hulgas läbi 
komisjoni esitatud eespool nimetatud ettepanek.

Olles nendel koosolekutel1 läbi vaadanud ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv, millega sõnastatakse uuesti nõukogu 1. detsembri 2005. aasta direktiiv 
2005/85/EÜ liikmesriikides pagulasseisundi omistamise ja äravõtmise menetluse 
miinimumnõuete kohta, märkis konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel järgmist.

1) Järgmised tekstiosad uuesti sõnastatud ettepanekus oleks tulnud märgistada halli taustaga, 
millega tähistatakse sisulisi muudatusi:

– põhjenduses 30 sõna „pagulasena“ asendamiseks esitatud sõnad „vastab rahvusvahelise 
kaitse saamise nõuetele“;
– artikli 13 lõikes 4 sõnad „lõike 2 punkti b“ ja väljajätmiseks esitatud sõnad „ja c ning lõike 
3“;
– artikli 21 lõikes 1 sissejuhatav sõnastus ja artikli 21 lõike 3 punktis a väljajätmiseks esitatud 
sõnad „ja 14“ ja lisamiseks esitatud sõnad „ja 15“;
– artikli 24 lõike 1 punktis a lisamiseks esitatud artikli number 15 ja artikli number 14 
asendamiseks esitatud artikli number 16;
– artikli 36 lõike 3 punktis b väljajätmiseks esitatud artikli „32 lõikes 2“ ja lisamiseks esitatud
                                               
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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artikli „35 lõikes 3“;
– artikli 40 lõike 1 esimese lõigu punktis b lisamiseks esitatud sõnad „ja 15“;
– artikli 46 esimese lõigu viimane lause „Liikmesriigid edastavad kõnealuste õigusnormide 
teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile.“;
– artikli 46 neljanda lõigu viimased sõnad „ning nende normide ja käesoleva direktiivi 
vastavustabeli“.

2) Artiklis 50 nõukogu direktiivi 2005/85/EÜ artikli 46 viimased sõnad („kooskõlas Euroopa 
Ühenduse asutamislepinguga“) peaksid olema uuesti sisse toodud.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, 
et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus või käesolevas 
arvamuses esile toodud. Töörühm märkis ka, et varasema õigusakti muutmata sätete ning 
nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtiva teksti 
kodifitseerimisega ega hõlma sisulisi muudatusi.
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