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I. SISSEJUHATUS

Komisjon võttis 18. veebruaril 2009. aastal vastu ettepaneku Euroopa Pagulasfondi (ERF) käsitleva 

otsuse muutmiseks1, mis kaasnes määruse ettepanekule Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 

(EASO) loomise kohta2.

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

Euroopa Pagulasfondi käsitleva otsuse kohta, mille suhtes muudatusettepanekuid ei tehtud3, ning 

EASO määruse kohta, milles tehti komisjoni ettepaneku suhtes 40 muudatusettepanekut4.

Vastavalt aluslepingu artiklile 294 võttis nõukogu 25. veebruaril 2010 toimunud esimesel lugemisel 

vastu oma seisukoha mõlema ettepaneku suhtes.

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

varjupaigasüsteemi kohta5 ja sealhulgas soovitused Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametit 

käsitleva määruse kohta.

II. ETTEPANEKU EESMÄRK

ERFi otsust muudetakse, et võtta arvesse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomisest 

tulenevaid muutusi, ning eelkõige selleks, et võimaldada tugiametil võtta üle vastutus teatavate 

toimingute eest, mida seni on rahastatud pagulasfondist. Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 

eesmärk on parandada Euroopa ühise varjupaigasüsteemi ellurakendamist ning tõhustada 

liikmesriikidevahelist praktilist koostööd varjupaigaküsimustes ja operatiivse abi andmist 

liikmesriikidele, kelle riiklikud varjupaigasüsteemid on sattunud erilise ja ebaproportsionaalse surve 

alla, ja/või sellise abi koordineerimist.

                                               
1 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213
2 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2
3 T6-0375/2009, 7.5.2009.
4 T6-0379/2009, 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 käesoleva otsuse 

vastuvõtmises ja kohaldamises.

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

protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani Euroopa Pagulasfondi käsitleva otsuse 

vastuvõtmises ning see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele.

Kooskõlas kaasotsustamismenetluse praktilist korda käsitleva ühise deklaratsiooni1 sätetega 

sõlmisid nõukogu, Euroopa Parlamendi ja komisjoni esindajad kontakte, et saavutada kokkulepe 

nõukogu seisukoha vastuvõtmisega esimesel lugemisel. Kõnealuste kontaktide tulemusel saavutati 

kokkulepe Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametit käsitleva määruse ja Euroopa Pagulasfondi 

käsitleva otsuse tekstide suhtes.

                                               
1 EÜT C 148, 28.5.1999, lk 1.
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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 ERFi otsusele kui 

EASO määrusele. 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. ERFi otsuse ja EASO määruse vastuvõtmine 

sillutab teed Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti kiireks loomiseks, mis etendab võtmerolli 

varjupaigaküsimuste valdkonnas asetleidva praktilise koostöö edasises tõhustamises.

_____________


