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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 
(uuestisõnastamine)

Õigusakti taust

Kontekst 

Läbivaadatud direktiivi taust on esitatud komisjoni ettepanekus. Käesolevas töödokumendis 
annab raportöör hinnangu muudatusettepanekutele, mille komisjon esitas puuduste tõttu, mis 
tulid ilmsiks direktiivi ülevõtmise ja rakendamise järelevalve käigus, samuti ÜRO Pagulaste 
Ülemvoliniku Ameti, Euroopa Põgenike ja Pagulaste Nõukogu ning teiste valitsusväliste 
organisatsioonide teostatud uuringute tulemusena. See dokument ei ole mingil juhul 
ammendav – selle eesmärk on teavitada, anda nõu ja suunata arutelu parlamendi esimese 
lugemise seisukoha kujundamiseks.

Kehtiv direktiiv

Direktiiv miinimumnõuete kohta, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta 
isikud peavad vastama, et saada rahvusvahelise kaitse saaja staatus, ja antava kaitse sisu kohta 
(2004/83/EÜ), edaspidi lihtsalt direktiiv, kehtib alates 2004. aastast. Selle õigusakti eesmärk 
on luua liikmesriikide vahel ühised standardid, et ühtlustada kriteeriumeid, mille alusel 
määratakse kindlaks rahvusvahelist kaitset vajavad isikud ja neile antavad õigused ning 
hüved. 

Direktiivis käsitletakse tingimusi, mis peavad olema täidetud, et isik kvalifitseeruks 
pagulasseisundi või täiendava kaitse seisundi saamiseks. Sealhulgas tuleb määratleda, keda 
võib tunnistada „tagakiusajaks või suure kahju põhjustajaks“ (artikkel 6) või „kaitse 
pakkujaks“ (artikkel 7); samuti tingimused, mille kohaselt võib kaaluda „riigisisest kaitset“ 
rahvusvahelise kaitse andmise asemel (artikkel 8); mis on 1951. aasta Genfi konventsiooni ja 
selle protokollide mõistes tagakiusamine (artiklid 9 ja 10); mida tähendab suur kahju (artikkel 
15); samuti seisundi lõppemise põhjused ja tingimused (artiklid 11, 12, 16 ja 17). Direktiivis 
täpsustatakse ka antava rahvusvahelise kaitse sisu (peatükk VII), käsitledes juurdepääsu 
teabele, perekonna ühtsuse säilitamist, elamislube, reisidokumente, ligipääsu tööturule, 
haridusele, sotsiaalhoolekandele, tervishoiuteenustele, majutusele ja 
integratsioonivõimalustele. Üksikasjalikult on käsitletud saatjata alaealisi puudutavaid sätteid.

Miks läbivaatamine?

Kehtiv direktiiv on mõnedes küsimustes aidanud saavutada suuremat ühtsust liikmesriikide 
vahel, ent mõnedes valdkondades on tõlgendamisel ikka veel suuri erinevusi. Hindamisel on 
selgunud, et otsustajatel on keeruline teha kiiresti usaldusväärseid otsuseid: mõistete erineva 
määratlemise tulemusena vaidlustatakse otsuseid tihti ning negatiivsete otsuste vaidlustamine 
on sageli edukas. Statistilised andmed näitavad, et direktiiv ei ole aidanud vähendada 
rahvusvahelise kaitse taotlejate edasiliikumist ühest liikmesriigist teise. Komisjoni mõju 
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hindamine1 ja direktiivi miinimumnõuded on ebaselged ja mitmetimõistetavad, sisaldavad 
puudujääke ja võimaldavad teha erandeid. See on omakorda põhjustanud suuri erinevusi 
direktiivi rakendamisel, mistõttu on samast riigist pärit varjupaigataotlejate avaldusi 
rahuldatud eri liikmesriikides väga erineval määral. Direktiivi puudused peegelduvad ka
Euroopa Inimõiguste Kohtu viimase aja kohtupraktikas, näiteks:

11. jaanuari 2007. aasta kohtuotsus, Salah Sheekh vs. Madalmaad, punkt 1412, mis on 
seotud artikliga 8 riigisisese kaitse kohta, ja 15. veebruari 2006. aasta otsused kohtuasjades
Niedzwiecki vs. Saksamaa3 ja Okpisz vs. Saksamaa4, mis on seotud kahe kaitseseisundi 
ühtlustamisega.

Euroopa Parlament on kindlalt seisukohal, et lahknevustega liikmesriikide tegevuses on vaja 
tegeleda. Direktiiv on vaja läbi vaadata, et täpsustada teatud osa tekstist, nii saab selle 
rakendamist paremaks muuta ja vähendada erinevusi liikmesriikide praktikas. Me peame ka 
tagama, et see oleks täielikus kooskõlas rahvusvaheliste õigusaktidega pagulaste ja 
inimõiguste valdkonnas, kuna kõik liikmesriigid on nendega ühinenud. Direktiivi 
läbivaatamine on sätestatud selle artiklis 37. Liikmesriikide vahelisest koostööst ja parimate 
tavade jagamisest, mida hõlbustab peatne Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomine, 
ei piisa direktiivi rakendamise parandamiseks.

Läbivaatamise ulatus

Uuestisõnastamise ettepanekus5 käsitletakse kehtiva õigusakti mitmeid puudujääke. 
Parlamendi konsultatsioonide käigus 2005. aastal6 esitati mitmesugust kriitikat. Parlamendi 
tõstatatud teemad puudutasid eeskätt kaitse pakkujate ja riigisisese kaitse mõisteid ning 
direktiivi reguleerimisala, mis piirdub kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta 
isikutega, jättes välja ELi kodanikud. Muu hulgas käsitleti ka tagakiusajate mõistet, naisi ja 
seksuaalset orientatsiooni kui eraldi sotsiaalse rühma alust ning perekonna mõiste 
defineerimist. Probleeme nähti ka nn sur place analüüsi nõudes –, see tähendab, et tuleb 
hinnata, kas varjupaigataotleja on tekitanud tagakiusamist või suurt kahju põhjustava olukorra 
omaenda otsustega, nagu on siiani sätestatud artikli 5 lõikes 3, kuna see tähendab piirangut 
varjupaigataotleja sõnavabadusele, usuvabadusele ja ühinemisvabadusele.

Direktiivi läbi vaadates on komisjon otsustanud mitte avada uuesti mõnesid laiemaid 
teemasid, mille probleemidele on tähelepanu juhitud. Kuigi see on paljude – kaasa arvatud 
raportööri –arvates kahetsusväärne, on selge, et liikmesriigid ei soovi direktiivi mõnesid 
suuremaid puudujääke praegu lahendada. Komisjon on otsustanud uuestisõnastamisega 
mõnesid olulisemaid valdkondi puudutavat teksti osaliselt parandada. Raportöör soovitab 
parlamendikomisjonil seda lähenemisviisi üldiselt järgida, arvestades Euroopa ühise 
varjupaigasüsteemi loomise praegust seisu, kuid kustub nõukogu siiski üles kaaluma 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:EN:PDF
2 Euroopa Inimõiguste Kohus, Salah Sheek vs Madalmaad, taotlus 1948/04, 11. jaanuar 2007, punkt 141.
3 Euroopa Inimõiguste Kohus, Niedzwiecki vs Saksamaa 58453/00, 25. oktoober 2005
4 Euroopa Inimõiguste Kohus, Okpisz vs Saksamaa, 59140/00, 25. oktoober 2005
5 „Ettepanek: 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” (uuestisõnastamine) KOM(2009) 551
6 Vt lõpparuannet T-5-0494/2002 of 22/10/2002.



PE448.868v01-00 4/7 DT\830750ET.doc

ET

eelnimetatud lahendamata küsimusi. On ka mõned küsimused seoses laste asukohaga ravi 
jätkumise kontekstis kogu kaitseprotsessis. Raportöör kutsub komisjoni ja nõukogu üles neid 
küsimusi arutama.

Järgnev on mitteammendav ülevaade komisjoni muudatusettepanekutest ja raportööri 
esialgsest hinnangust nende muudatuste kohta.

„Pagulasseisundi“ ja „täiendava kaitse seisundi“ asendamine „rahvusvahelise kaitse 
saaja seisundiga“ (artiklid 1, 2b, 2j jt) – see on kooskõlas Haagi programmiga, milles 
nõutakse ühtse kaitseseisundi kehtestamist, ning kinnitatud ka Stockholmi programmis1. Seda 
ettepanekut peegeldab õiguste vastavusse viimine, millest on juttu järgmises punktis. Teatud 
liikmesriikides juba tehakse seda.

Raportöör toetab komisjoni seisukohta. Täiendavat kaitset peetakse sageli lühiajalisi 
vajadusi rahuldavaks, kuid see ei ole nii. Seisundi andmine peaks sõltuma individuaalsetest 
asjaoludest, mitte eeldatavast viibimise pikkusest. Need kaks erinevat seisundit olid 
mõeldud täitma erineva kaitse vajadusi ja neid ei saa üksteisega asendada.

Täiendava kaitse saajate õiguste vastavusse viimine pagulaste õigustega (artiklid 22–27, 
29, 30, 33) See peaks lihtsustama ja hõlbustama menetlusi ning vähendama halduskulusid, 
samuti tagama mittediskrimineerimise põhimõtte täieliku järgimise ja viima teksti kooskõlla 
Euroopa Inimõiguste Kohtu lahenditega2. Need muudatusettepanekud on kooskõlas ka Haagi 
programmiga, nagu on kinnitatud ka Stockholmi programmis, milles nõutakse ühtse 
kaitseseisundi kehtestamist. Muudatusettepanekutega kõrvaldatakse p r a e g u  kehtiva 
direktiiviga lubatud erinevused nende kahe seisundi elamisloa pikkuse osas, tööhõivele ja 
tööalasele koolitusele juurdepääsu osas, sotsiaalhoolekandele, tervishoiuteenustele, 
integratsioonivahenditele juurdepääsu ja pereliikmetele antavatele hüvedele juurdepääsu osas.

Raportöör toetab täielikult komisjoni muudatusettepanekuid. Nagu mõned liikmesriigid on 
juba avastanud, võib õiguste vastavusse viimine lihtsustada haldust ning muuta süsteemi 
arusaadavamaks ja paremini toimivaks. Niisugune vastavusse viimine võib soodustada 
integratsiooni, vähendada sotsiaalset tõrjutust ja aidata neil, kel on selleks eeldusi, loobuda 
riigi toetusest ja asuda tööle. Erineva seisundiga isikute oluliselt erinev kohtlemine võib 
õhutada taotlejaid liikuma ühest liikmesriigist teise ja esitama uusi taotlusi, mis suurendaks 
survet Dublini süsteemile. Arvestades, et nõukogu soovib vähendada erinevusi 
liikmesriikide lähenemisviisides ja täiendavate taotluste arvu, oleks mõttekas niisuguste 
erinevuste vähendamiseks nende kahe seisundiga kaasnevad õigused vastavalt komisjoni 
ettepanekule omavahel vastavusse viia. Võimalike täiendavate kulude küsimust on 
käsitletud mõju hindamise ja komisjoni töödokumendi kokkuvõttes.3 Teatud meetmeid võib 
aidata rahastada Euroopa Pagulasfond.
Kaitse pakkujad (artikkel 7) – mõiste selgitamine, et tagada täielik kooskõla Genfi 
konventsiooniga, parandada otsuste langetamise tõhusust ja tulemuslikkust ning tagada 
tõlgenduslik järjepidevus ja kooskõla.

                                               
1 Stockholmi programm lk 69
2 15. veebruari 2006. aasta otsused kohtuasjades Niedzwiecki vs. Saksamaa ja Okpisz vs. Saksamaa
3 vt lk 5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:EN:PDF
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Raportöör tervitab muudatusettepanekuid, kuid leiab, et artiklit saaks paremaks muuta, kui 
anda kaitse pakkujate roll ainult riigivõimudele. Praegu pannakse selles artiklis riigi 
kohustused organile, keda ei saa pidada õiguslikult vastutavaks ja kelle võimalused tagada 
õigusriigi põhimõtete järgimine praktikas– ning seega pakkuda kaitset – on piiratud. ÜRO 
Pagulaste Ülemvoliniku Ameti uurimuses kvalifitseerumisdirektiivi kohta1 selgus, et ehkki 
mõned liikmesriigid on valmis pidama rahvusvahelisi organisatsioone kaitse pakkujateks, 
leiti üldiselt siiski, et rahvusvahelised organisatsioonid ei suuda niisugust kaitset pakkuda: 
olukord on seega problemaatiline.
Võiks kaaluda ka täiendavaid muudatusettepanekuid sellele artiklile, et viidata riigi soovile 
ja võimele tagada õigusriigi põhimõtted.

Tagakiusamisaktid (artikkel 9)

Raportöör toetab täielikult muudatusettepanekut artikli 9 lõikele 3, kuna selles tehakse 
selgeks, et seisund tuleb anda mitte üksnes siis, kui tagakiusamisakt on aset leidnud, vaid 
ka siis, kui kaitse puudub või seda ei suudeta tagada. See muudatusettepanek on vajalik, et 
tegeleda puudujääkidega kaitses eeskätt seoses mitteriiklike osalistega ja eriti soopõhistel 
juhtudel.

Riigisisene kaitse (artikkel 8) – täpsustatakse kriteeriumid, mille alusel hinnata, kuivõrd 
kättesaadavat ja tõhusat kaitset võiks taotleja saada oma riigi teistes piirkondades, samuti 
tagatakse kooskõla Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikliga 3, 
vastavalt Euroopa Inimõiguste Kohtu tõlgendusele hiljutises kohtuotsuses.2

Raportöör peab komisjoni muudatusettepanekuid ülimalt vajalikuks, et muuta teksti 
selgemaks ja viia see vastavusse Euroopa inimõiguste Kohti otsustega. Raportöör soovitaks 
jätta alles kehtiva direktiivi sõnastuse, mis puudutab põhjendatuse kontrolli, millega 
tehakse kindlaks, kas taotluse esitaja saaks elada suhteliselt normaalset elu asjaomase 
päritoluriigi piirkonnas. See viiks teksti kooskõlla ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti 
suunistega riigisiseste põgenemisvõimaluste või ümberasumise kohta, mida mitmed 
liikmesriigid osaliselt arvesse võtavad.3 See täiendav täpsustus ja põhjendatuse kontrolli 
kohaldamine aitaks ühtlustada liikmesriikide tegevust, mis selles valdkonnas praegu 
oluliselt varieerub. Näiteks keelduti enne selle direktiivi jõustumist pagulase staatuse 
andmisest paljudele tšetšeenidest taotlejatele, tuues põhjuseks, et nad võiksid elada mujal 
Vene Föderatsiooni piires, ehkki oli teada, et nad võivad mitte saavutada minimaalset 
elatustaset. Raportööri arvates oleks kasulik kaaluda ka seda, kuidas kohaldada riigisisese 
kaitse alternatiivi laste puhul.

Soo kaasamine „teatava sotsiaalse rühma“ liikme määratlusse (artikkel 10 ja põhjendus 
29) – komisjoni muudatusettepaneku kohaselt tuleks teatava sotsiaalse rühma määratlemisel 
asjakohaselt kaaluda ka sugu. See tagab „teatava sotsiaalse rühma“ mõiste täielikuma 
tõlgendamise vastavalt Genfi konventsiooni normidele ja aitab parandada juurdepääsu 
                                               
1 „Asylum in the European Union, A study of the implementation of the Qualification Directive”, ÜRO 
Pagulaste Ülemvoliniku Amet, november 2007, lk 48
2 11. jaanuari 2007. aasta kohtuotsus, Salah Sheekh vs. Madalmaad, punkt 141
3 ELENA uurimus “ 'The application of the concept of Internal Protection Alternative” uuendatud 2000, lk 17-18
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kaitsele, eriti naiste jaoks. 

Raportöör tervitab seda parandust, kuid soovitab komisjonil kaaluda, kas see ettepanek 
peegeldab täielikult soo mõõdet või soolise identiteedi teemat. Lisaks on praeguses tekstis 
„teatav sotsiaalne rühm“ defineeritud selle liikmete kaudu, kellel on ühine sünnipärane 
tunnus või ühine taust, mida ei saa muuta, või ühine tunnus või veendumus, mis on nende 
identiteedis või teadvuses nii fundamentaalne, et inimest ei tohiks sundida sellest lahti 
ütlema, ja keda sotsiaalselt niisugustena tajutakse. Et hoida ära puudujääke kaitses, teeb 
raportöör ettepaneku muuta teksti nii, et vajalik oleks ainult üks neist nõuetest, asendades 
seega "ja" "või-ga". Raportöör usub, et nõukogu kaalub seda väikest tekstimuudatust.

„Pereliikmete“ määratlus (artikkel 2j) – komisjon teeb ettepaneku määratlust laiendada, nii 
et see hõlmaks ka abielus alaealisi, kui nende parimates huvides oleks elada rahvusvahelise 
kaitse saajaga samas riigis; rahvusvahelise kaitse saaja isa, ema või muu vastutav 
täiskasvanud sugulane, kui kaitse saaja on alaealine ja abielus või vallaline ja see on alaealise 
parimates huvides; samuti rahvusvahelise kaitse saaja alaealised vallalised õed-vennad, kui 
kaitse saaja on alaealine ja abielus või vallaline ja on nende parimates huvides elada ühes 
riigis.

Muudatusettepanekud viivad teksti kooskõlla ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti 
asjaomases käsiraamatus esitatud õigusega perekonna ühtsusele. Raportöör on seisukohal, 
et see õigus tuleb anda perekondadele, mis on moodustatud enne päritoluriigist põgenemist, 
kuid arvesse tuleks võtta ka neid perekondi, mis on moodustatud põgenemise käigus või 
pärast varjupaigariiki saabumist. Raportöör toetab parlamendi seisukohta1, mis esitati 
vastuseks komisjoni teatisele "Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia väljatöötamine": igas 
lapsi puudutavas otsuses tuleb lähtuda eelkõige lapse parimatest huvidest.

Lõppemine (artiklid 11 ja 16) – lisatud klausel kaalukate põhjuste kohta mitte lõpetada 
seisundit – see muudatusettepanek viib teksti täielikku kooskõlla Genfi konventsiooniga ja 
üldiste humaansete põhimõtetega.

Piiratud muudatustest ei selgu, kuidas praeguse formuleeringu raames kaitstakse lapsi.
Komisjon võiks seda küsimust põhjalikumalt arutada.

Kaitsetud isikud (artikli 20 lõige 3) 

Raportöör tervitab muudatusettepanekut artikli 20 lõikele 3, milles nimetatakse kaitsetute 
isikute mitteammendavas nimekirjas, mida liikmesriigid peavad peatüki VII rakendamisel 
arvesse võtma, selgelt inimkaubanduse ohvreid ja vaimse tervise probleemidega isikuid.

Saatjata alaealised (artikkel 31) - kohustab liikmesriike kehtestama korra saatjata alaealise 
pereliikmete leidmiseks võimalikult kiiresti pärast rahvusvahelise kaitse andmist, püüdes 
seejuures kaitsta alaealise huve, samuti parandama saatjata alaealisega töötavate isikute 
koolitust.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-
0012+0+DOC+XML+V0//ET.
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Eelnimetatut tuleb tervitada. Oleks siiski soovitatav alustada pereliikmete leidmise 
programmi taotluse esitamise hetkest, nagu on sätestatud vastuvõtutingimuste direktiivi1
uuestisõnastatud variandis, mis aitaks tagada ka kooskõla kahe direktiivi vahel.

Lapse parimad huvid

Komisjon on põhjenduses 17 lisanud viite ÜRO lapse õiguste konventsioonile, mis on 
tervitatav. Liikmed võivad siiski mõelda, kas selle põhjenduse laiendamine asjaomaste 
põhimõtetega aitab kaasa direktiivi ühtsemale rakendamisele.

Integratsioonivõimaluste parandamine – artiklid 26, 28, 32, 34 – kvalifikatsioonide 
tunnustamine, tööhõivele ja tööalasele koolitusele juurdepääsu parandamine, 
integratsiooniprogrammid, palve, et liikmesriigid rakendaksid meetmeid rahvusvahelise kaitse 
saajate majutusvõimaluste parandamiseks.

Raportöör toetab täielikult neid muudatusettepanekuid ja soovib, et komisjon toetaks 
Euroopa Komisjoni ettepanekuid.

Järeldus

Raportöör soovitab komisjoni ettepanekud põhimõtteliselt heaks kiita.

Raportöör tervitab üldiselt komisjoni muudatusettepanekuid ja usub, et need aitavad oluliselt 
kaasa asjaomaste rahvusvaheliste konventsioonide ja lepingute täielikumale tõlgendamisele. 
Esitatud muudatusettepanekud on ka kooskõlas nõukogu poolt heaks kiidetud Haagi ja 
Stockholmi programmide eesmärkidega, mis puudutab ühtse pagulasseisundi kehtestamist ja 
kolmandate riikide kodanike integreerimist. Õiguste vastavusse viimine on selle saavutamisel 
olulisim samm. Teksti suurem õigusselgus aitab liikmesriikide tegevust ühtlustada ja 
vähendada seega pagulaste edasiliikumist ning Dublini juhtumeid. Suurem selgus toob kaasa 
ka taotluste arvu vähenemise, mis vähendab liikmesriikide haldus- ja rahalist koormust.

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega sätestatakse varjupaigataotlejate vastuvõtu miinimumnõuded 
(uuesti sõnastatud), artikli 23 lõige 3


