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I. SISSEJUHATUS

Komisjon võttis 18. veebruaril 2009. aastal vastu määruse ettepaneku Euroopa Varjupaigaküsimuste 

Tugiameti (EASO) loomise kohta1 ning sellega kaasneva ettepaneku Euroopa Pagulasfondi (ERF) 

käsitleva otsuse muutmiseks2.

Euroopa Parlament võttis 7. mail 2009. aastal toimunud esimesel lugemisel vastu arvamuse EASO 

määruse kohta3, milles tegi komisjoni ettepaneku suhtes 40 muudatusettepanekut, ning arvamuse 

Euroopa Pagulasfondi käsitleva otsuse kohta4, mille suhtes muudatusettepanekuid ei tehtud.

Vastavalt aluslepingu artiklile 294 võttis nõukogu 25. veebruaril 2010 vastu esimese lugemise 

seisukoha mõlema ettepaneku suhtes.

Regioonide Komitee võttis 5.–7. oktoobril 2009 vastu arvamuse tulevase Euroopa ühise 

varjupaigasüsteemi kohta5, mis sisaldab mitmeid soovitusi EASO määruse kohta.

II. ETTEPANEKU EESMÄRK

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomist käsitleva määruse eesmärk on parandada Euroopa 

ühise varjupaigasüsteemi ellurakendamist ning tõhustada liikmesriikide vahelist praktilist koostööd 

varjupaigaküsimustes ja operatiivse abi andmist liikmesriikidele, kelle riiklik varjupaigasüsteem on 

sattunud erilise ja ebaproportsionaalse surve alla, ja/või sellise abi koordineerimist. Paralleelselt 

muudetakse Euroopa Pagulasfondi käsitlevat otsust, kuna kõnealune tugiamet võtab üle vastutuse 

teatavate toimingute eest, mida seni on rahastatud pagulasfondist.

                                               
1 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2
2 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213
3 T6-0379/2009, 7.5.2009.
4 T6-0375/2009, 7.5.2009.
5 RK 90/2009 lõplik.
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III. NÕUKOGU ESIMESE LUGEMISE SEISUKOHA ANALÜÜS

Üldine taust

Läbirääkimised toimusid poliitilises kontekstis, mida kujundas Haagi programm, millega 

kehtestatakse justiits- ja siseküsimuste eesmärgid ja vahendid perioodiks 2005–2010. Euroopa 

Ülemkogu väljendas oma pühendumust Euroopa ühise varjupaigasüsteemi täiendavale 

arendamisele, muutes sel eesmärgil õiguslikku raamistikku ja tugevdades praktilist koostööd, muu 

hulgas seeläbi, et luuakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet. Järgnevalt kiitis Euroopa 

Ülemkogu 2008. aasta oktoobri Euroopa sisserände- ja varjupaigapaktis heaks kõnealuse tugiameti 

loomise 2009. aastal.

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli, mis käsitleb 

Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes, artikli 

3 kohaselt on Ühendkuningriik ja Iirimaa teatanud oma soovist osaleda Euroopa 

Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomise määruse vastuvõtmises ja kohaldamises.

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva 

protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani määruse vastuvõtmises ning see ei ole talle siduv 

ega kuulu tema suhtes kohaldamisele.

Põhiküsimused

Kooskõlas kaasotsustamismenetluse praktilist korda käsitleva ühise deklaratsiooni1 sätetega on 

nõukogu, Euroopa Parlamendi ja komisjoni esindajad üksteisega suhelnud, et saavutada kokkulepe 

nõukogu esimese lugemise seisukoha vastuvõtmise etapis. Mõlema institutsiooni seisukohtade 

lepitamise eesmärgil ning võttes arvesse nimetatud kontaktide tulemusel saavutatud kokkulepet, 

võtab nõukogu nii EASO määruse ettepaneku kui ERF otsuse muutmise ettepaneku suhtes vastu 

esimesel lugemise seisukohad, mis sisaldavad järgmisi peamisi muudatusi komisjoni ettepanekus:

                                               
1 EÜT C 148, 28.5.1999, lk 1.
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Erilise surve all olevate liikmesriikide abistamine (muudatusettepanekud 22, 23, 37, 38)

Nõukogu muudab komisjoni ettepanekut, et täpsustada tingimusi, mille korral abistab tugiamet 

erilise surve all olevaid liikmesriike, ning eelkõige tingimusi, mille korral osutavad abi 

varjupaigatugirühmad. Esiteks täpsustab nõukogu varjupaigatugirühmade ülesanded ning eeskirjad, 

mille alusel neisse lähetatakse eksperte. Teiseks täpsustab nõukogu, et varjupaigatugirühmade abi 

peab taotlema erilise surve all olev liikmesriik. Kolmandaks täpsustab nõukogu (võttes sellega üle 

Euroopa Parlamendi muudatusettepaneku), et varjupaigatugirühmade poolt antav ekspertiis tuleb 

kokku leppida tegevuskavas. Lõpetuseks nähakse nõukogu esimese lugemise seisukohaga ette, et 

tugiamet analüüsib andmeid ootamatult saabunud kolmandate riikide kodanike rohkearvulise 

saabumise kohta, mis võib panna riigi varjupaiga- ja vastuvõtusüsteemi erilise surve alla, ning tagab 

asjakohase teabe kiire vahetamise liikmesriikide ja komisjoni vahel, kasutades selleks muu hulgas 

olemasolevaid varase hoiatamise süsteeme või vajadusel enda vastavat spetsiaalset süsteemi.

Solidaarsus (muudatusettepanekud 2, 13, 19, 24)

Nõukogu ja Euroopa Parlamendi mitteametlike kohtumiste tulemusel lepiti kokku, et 

rahvusvahelise kaitse alla võetud isikute liikmesriikidevahelisel ümberpaigutamisel on tugiameti 

rolliks ühendusesisese solidaarsuse arendamine, mis toimub liikmesriikide vahel kokkulepitud 

alusel ja asjaomase isiku nõusolekul. Lisaks konsulteerib liikmesriik vajadusel ÜRO pagulaste 

ülemkomissariga.

Ka rahvusvahelise kaitse alla võetud isikute ümberasumisel kolmandatest riikidest liikmesriikidesse 

koordineerib tugiamet teabevahetust ja muid ümberasumisega seotud meetmeid, mida liikmesriigid 

on võtnud pagulaste kaitse vajaduse rahuldamiseks ning neid vastuvõtvate riikidega solidaarsuse 

üles näitamiseks.

Lisaks on nõukogu esimese lugemise seisukohas täpsustatud, et tugiameti saavutuste hindamisel 

võetakse nõuetekohaselt arvesse tehtud edusamme, sealhulgas hinnatakse seda, kas erilise surve all 

olevate liikmesriikide puhul on solidaarsuse ja vastutuse jagamise tagamiseks vaja lisameetmeid.
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Tegevdirektori nimetamine ja vastutus (muudatusettepanekud 4, 25, 29, 30)

Nõukogu ja Euroopa Parlamendi mitteametlike kohtumiste tulemusel nähakse nõukogu esimese 

lugemise seisukohas ette tegevdirektori valikumenetlus, mis hõlmab vajalikke tingimusi kõige 

sobivama kandidaadi läbipaistvaks, tõhusaks ja õigeaegseks ametissenimetamiseks, tagades 

seejuures komisjoni, liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi osaluse institutsiooniliselt 

tasakaalustatud viisil. Lisaks suurendatakse uute aruandluskohustustega tegevdirektori vastutust, 

eelkõige seoses Euroopa Parlamendiga. Lõpetuseks kiitsid nõukogu, komisjon ja Euroopa 

Parlament heaks institutsioonidevahelise avalduse, mis käsitleb institutsioonidevahelist töörühma, 

mis viib läbi reguleerivate asutuste ühtsuse, tõhususe ja vastutuse hindamist (I LISA).

Tugiameti juhtimis- ja haldusstruktuur

Tagamaks, et tugiameti ressursid on suunatud tema põhiülesande (liikmesriikidevahelise praktilise 

koostöö tõhustamine) täitmisele, koosneb tugiameti juhtimis- ja haldusstruktuur haldusnõukogust ja 

tegevdirektorist. Vajadusel võib haldusnõukogu moodustada täitevkomitee, mis abistab 

haldusnõukogu ja tegevdirektorit.

Kodanikuühiskonna ja ÜRO pagulaste ülemvoliniku roll (muudatusettepanekud 3, 18, 21, 26, 

31, 35, 42)

Nõukogu peab oluliseks säilitada tihe dialoog tugiameti ja kodanikuühiskonna vahel. Seda arvesse 

võttes toetab nõukogu komisoni ettepanekut moodustada nõuandev kogu, mis ei kuulu tugiameti 

juhtimis- ja haldusstruktuuri koosseisu. Nõuandev kogu tuleb kokku vähemalt kord aastas. Lisaks 

kiidab nõukogu heaks Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud seoses kodanikuühiskonna rolliga 

tugiametis, eelkõige täpsustades, et kodanikuühiskonna esindajad osalevad koolituskavade 

väljatöötamisel ning et neid võib kutsuda osalema töörühmades.
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ÜRO pagulaste ülemvolinikule on tugiameti töös ette nähtud eriline roll. Esiteks võib ÜRO 

pagulaste ülemvoliniku esindaja vaatlejana osaleda haldusnõukogu töös, välja arvatud kui 

käsitletakse spetsiifilisi punkte, mis võivad põhjustada huvide konflikti. Kui koostatakse tehnilisi 

dokumente, milles osutatakse rahvusvahelise pagulasõiguse sätetele, võtab tugiamet nõuetekohaselt 

arvesse ÜRO pagulaste ülemvoliniku asjakohaseid suuniseid. Lõpetuseks on nõukogu esimese 

lugemise seisukohas ette nähtud, et haldusnõukogu kehtestab tugiameti ja ÜRO pagulaste 

ülemvoliniku vahelise töökorralduse, sealhulgas selle eelarvemõju, ning et haldusnõukogu võib teha 

kättesaadavaks rahalised vahendid ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku sellise tegevuse kulude katmiseks, 

mis ei ole töökorraldustega ette nähtud.

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Nõukogu vastus muudatusettepanekutele 2, 3, 4, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 35, 

37, 38, 42 on toodud eespool seoses peamiste küsimustega. Lisaks kiitis nõukogu täielikult, osaliselt 

või põhimõtteliselt heaks muudatusettepanekud 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 34, 39, 40 

ja 41. Lõpetuseks, nõukogu lükkas tagasi kuus esitatud muudatusettepanekut järgmistel põhjustel:

– asjakohane ei ole viide vajadusele tagada kooskõla rahvusvaheliste ja ühenduse õigusnormidega 

(muudatusettepanekud 6 ja 7);

– seoses Euroopa Parlamendi rolliga varjupaigaalaste ühenduse aktide rakendamist reguleerivate 

tehnilise dokumentide vastuvõtmisel on piisav, et tugiamet on selliste dokumentide 

vastuvõtmise ettevalmistamisel kohustatud võtma nõuetekohaselt arvesse Euroopa Parlamendi 

seisukohti (muudatusettepanek 27);

– mittevajalikuks peetakse lisada säte, millega täpsustatakse, et tugiamet võib võtta vajalikke 

meetmeid, et kaasata nõuandva kogu ekspertiisi (muudatusettepanek 28);

– EASO määruses tuleks kasutada asutuste loomist reguleerivates õigusaktides üldiselt 

kasutatavat sõnastust (muudatusettepanekud 32 ja 33).
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IV. JÄRELDUS

Nõukogu esimese lugemise seisukoht kajastab kompromissi, milleni jõuti nõukogu ja Euroopa 

Parlamendi vahelistel läbirääkimistel, mille läbiviimist komisjon lihtsustas. COREPER kinnitas 

20. novembril 2009 kõnealuse kompromissi, andes poliitilise heakskiidu nii EASO määrusele kui ka 

ERF otsusele. Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni esimees on 

pärast seda märkinud COREPERi eesistujale saadetud kirjas, et juhul kui kompromisstekstid 

edastatakse Euroopa Parlamendile nõukogu esimese lugemise seisukohtadena, soovitab ta 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni liikmetel ja seejärel täiskogu istungil nõukogu 

seisukohad pärast nende viimistlemist mõlema institutsiooni õiguskeele ekspertide poolt ilma 

muudatusteta heaks kiita parlamendi teisel lugemisel. EASO määruse ja ERF otsuse vastuvõtmine 

sillutab teed Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti kiireks loomiseks, mis etendab võtmerolli 

varjupaigaküsimuste valdkonnas asetleidva praktilise koostöö edasises tõhustamises.

____________
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I LISA

Institutsioonidevaheline avaldus

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomise kohta

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon moodustasid reguleerivate asutuste ühtsuse, tõhususe, 

vastutuse ja läbipaistvuse hindamiseks ning nende töö parandamiseks ühiste aluste leidmiseks 

institutsioonidevahelise töörühma. Töörühm keskendub praegu mitmetele põhivaldkondadele, nagu 

reguleerivate asutuste roll ja positsioon ELi institutsioonide struktuuris, nende loomine, struktuur ja 

toimimine ning nende rahastamise, eelarve, järelevalve ja juhtimisega seotud küsimused.

Tulevase Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti juhataja ametisse nimetamise kokkulepitud 

protseduuri (põhimääruse artikkel 28), mille puhul Euroopa Parlament „võib esitada arvamuse 

valitud kandidaadi kohta ning haldusnõukogu teatab Euroopa Parlamendile, kuidas tema arvamust

on arvesse võetud”, tuleks käsitleda institutsioonide poolt asutuste juhtimise ja vastutuse 

parandamiseks tehtavate jõupingutuste kontekstis.

_____________


