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PR_COD_COD_1recastingam

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta 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 
(uuesti sõnastatud)
(KOM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2009)0551);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ning artikli 63 esimese lõigu punkti 
1 alapunkti c, punkti 2 alapunkti a ja punkti 3 alapunkti a, mille alusel komisjon esitas 
ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0069/2009);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Lissaboni lepingu 
jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” 
(KOM(2009)0665);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artikli 78 lõiget 2;

– võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta1;

– võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 87 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 2. 
veebruari 2010. aasta kirja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 87 ja 55;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A7-
0000/2010),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse 
töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek muid sisulisi muudatusi peale 
nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide 
muutmata sätete ning nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek 
üksnes kehtivate tekstide kodifitseerimisega ega hõlma sisulisi muudatusi,

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha, võttes arvesse Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitusi;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning riikide parlamentidele.

                                               
1 EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesolevas direktiivis võetakse 
arvesse põhiõigusi ning järgitakse eriti 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
tunnustatud põhimõtteid. Eelkõige 
püütakse käesoleva direktiiviga tagada 
varjupaigataotlejate ja nendega kaasas 
olevate pereliikmete inimväärikuse ja 
varjupaigaõiguse austamine ning edendada 
kõnealuse harta artiklite 1, 7, 14, 15, 16, 
18, 21, 24, 34 ja 35 kohaldamist ja sellest 
tuleks lähtuda ka direktiivi rakendamisel.

(15) Käesolevas direktiivis võetakse 
arvesse põhiõigusi ning järgitakse eriti 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
tunnustatud põhimõtteid. Eelkõige 
püütakse käesoleva direktiiviga tagada 
varjupaigataotlejate ja nendega kaasas 
olevate pereliikmete inimväärikuse ja 
varjupaigaõiguse austamine ning edendada 
kõnealuse harta artiklite 1, 7, 14, 15, 16, 
18, 21, 23, 24, 34 ja 35 kohaldamist ja 
sellest tuleks lähtuda ka direktiivi 
rakendamisel.

Or. en

Selgitus

Tuleks lisada Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 23 naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
kohta, et tagada sootundlik lähenemisviis varjupaigataotluste läbivaatamisel.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Vastavalt 1989. aasta ÜRO lapse 
õiguste konventsioonile peavad 
liikmesriigid käesoleva direktiivi 
rakendamisel silmas eelkõige lapse huve.

(17) Vastavalt 1989. aasta ÜRO lapse 
õiguste konventsioonile peavad 
liikmesriigid käesoleva direktiivi 
rakendamisel silmas eelkõige lapse huve.

Lapse huve hinnates arvestavad 
liikmesriigid piisavalt järgmiste 
teguritega:
a) perekonnaelu kaitse, sealhulgas 
perekonna taasühinemise võimalused 
vanematest lahutatud laste puhul;
b) lapse heaolu ja sotsiaalne areng, 
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arvestades eelkõige lapse etnilist, 
religioosset, kultuurilist ja keelelist tausta 
ning võttes lisaks arvesse stabiilsuse ja 
järjepidevuse vajadust lapse eest 
hoolitsemisel ja eestkoste korraldamisel 
ning juurdepääsu tervishoiu- ja 
haridusteenustele;
c) ohutus- ja turvalisuskaalutlused, 
eelkõige kui on oht, et laps võib langeda 
mis tahes vormis vägivalla või 
ekspluateerimise, sealhulgas 
inimkaubanduse ohvriks;
d) lapse seisukoht, võttes arvesse lapse 
vanust ja küpsust.

Or. en

Selgitus

Sellega antakse selged suunised, kuidas kaitsevajaduste hindamisel kindlaks määrata lapse 
huvid, ning aidatakse kaasa liikmesriikide praktika ühtlustamisele.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Sama vajalik on kehtestada mõiste 
„teatavasse sotsiaalsesse rühma 
kuulumine” kui tagakiusamise põhjuse 
ühine määratlus. Teatava sotsiaalse rühma 
määratlemisel tuleks piisavalt tähelepanu 
pöörata taotleja sooga seotud küsimustele.

(29) Sama vajalik on kehtestada mõiste 
„teatavasse sotsiaalsesse rühma 
kuulumine” kui tagakiusamise põhjuse 
ühine määratlus. Teatava sotsiaalse rühma 
määratlemisel tuleks piisavalt tähelepanu 
pöörata taotleja sooga, sealhulgas soolise 
identiteedi ja seksuaalse sättumusega
seotud küsimustele.

Or. en

Selgitus

See lisandus tagab, et tekst kajastab täielikult soolist mõõdet ja erinevusi, aga ka rühmade 
muutuvat olemust eri ühiskondades ning rahvusvaheliste inimõiguste vallas edasiarenevaid 
õigusnorme.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt j – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) „pereliikmed” – järgmised 
rahvusvahelise kaitse saaja perekonna 
liikmed, kes viibivad seoses rahvusvahelise 
kaitse taotlusega samas liikmesriigis, 
eeldusel et perekond oli juba olemas 
päritoluriigis: 

j) „pereliikmed” – järgmised 
rahvusvahelise kaitse saaja perekonna 
liikmed, kes viibivad seoses rahvusvahelise 
kaitse taotlusega samas liikmesriigis: 

Or. en

Selgitus

Klausel ,,eeldusel et perekond oli juba olemas päritoluriigis” ei hõlma peresidemeid, mis on 
kujunenud põgenemise ajal või vastuvõtvas riigis, sealhulgas pärast kodumaalt lahkumist 
sündinud lapsi. Perekonna ühtsuse austamisel ei tohiks tingimuseks seada perekonna loomise 
enne põgenemist päritoluriigist ning arvesse tuleks võtta ka perekondi, mis on moodustunud 
põgenemise käigus või pärast varjupaigariiki saabumist.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k a) ,,lapse huvid” – huvid, mis on 
kehtestatud ÜRO lapse õiguste 
konventsiooni ning ÜRO lapse õiguste 
komitee ja ÜRO muude allasutuste 
soovituste, lõppmärkuste ja raportite 
alusel;

Or. en

Selgitus

Seda lisandust on vaja selgitamaks lapse huve kooskõlas põhjendusega 17.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kaitse tagakiusamise või suure kahju 
vastu peab olema tõhus ja püsiv ning seda 
võivad pakkuda ainult:

1. Kaitse tagakiusamise või suure kahju 
vastu peab olema tõhus ja püsiv ning seda 
võivad pakkuda ainult järgmised osalised, 
kes väljendavad tahet tagada õigusriigi 
põhimõtete järgimine ja suudavad seda 
teha ning on selle eest vastutavad:

Or. en

Selgitus

Fraas,, kes väljendavad tahet tagada õigusriigi põhimõtete järgimine ja suudavad seda teha” 
peaks selgelt kehtima ka riigi kohta, sest ei saa eeldada, et riik, kellelt varjupaigataotleja
otsib kaitset, ilmtingimata ,,väljendab tahet tagada õigusriigi põhimõtete järgimine ja suudab 
seda teha”. Need, keda peetakse suuteliseks pakkuma tõhusat kaitset, peaksid ühtlasi tagama 
oma vastutuse rahvusvahelise õiguse alusel.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) riiki või olulist osa riigi territooriumist 
valitsevad parteid või organisatsioonid, 
sealhulgas rahvusvahelised 
organisatsioonid, kes väljendavad tahet 
tagada õigusriigi põhimõtete järgimine ja 
suudavad seda teha.

b) riiki või olulist osa riigi territooriumist 
valitsevad parteid või organisatsioonid, 
sealhulgas rahvusvahelised 
organisatsioonid.

Or. en

Selgitus

Fraas ,,kes väljendavad tahet tagada õigusriigi põhimõtete järgimine ja suudavad seda teha” 
peaks selgelt kehtima ka riigi kohta, sest ei saa eeldada, et riik, kellelt varjupaigataotleja 
otsib kaitset, ilmtingimata, väljendab tahet tagada õigusriigi põhimõtete järgimine ja suudab 
seda teha”. Need, keda peetakse suuteliseks pakkuma tõhusat kaitset, peaksid ühtlasi tagama 
oma vastutuse rahvusvahelise õiguse alusel.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tõhusat ja püsivat kaitset pakutakse 
üldiselt juhul, kui lõikes 1 nimetatud 
osalised astuvad mõistlikke samme, et 
vältida tagakiusamist või suure kahju 
kannatamist, rakendades muu hulgas 
tõhusat õigussüsteemi tagakiusamise või 
suure kahju tekitamisena käsitatavate 
tegude avastamiseks, menetlemiseks ja 
karistuse määramiseks, ning kui kõnealune 
kaitse on taotlejale kättesaadav.

2. Tõhusat ja püsivat kaitset pakutakse 
juhul, kui lõikes 1 nimetatud osalised 
väldivad tagakiusamist või suure kahju 
kannatamist, rakendades muu hulgas 
tõhusat õigussüsteemi tagakiusamise või 
suure kahju tekitamisena käsitatavate 
tegude avastamiseks, menetlemiseks ja 
karistuse määramiseks, ning kui kõnealune 
kaitse on taotlejale kättesaadav.

Or. en

Selgitus

,,Tõhus ja püsiv kaitse” on eesmärk, kui seda ei suudeta saavutada, siis ,,mõistlikest 
sammudest” ei piisa.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahvusvahelise kaitse taotluse 
hindamise osana võivad liikmesriigid 
otsustada, et taotleja ei vaja rahvusvahelist 
kaitset, kui talle on mõnes päritoluriigi osas 
kättesaadav kaitse tagakiusamise või suure 
kahju eest, nagu on määratletud artiklis 7, 
ning ta võib riigi selles osas turvaliselt ja 
seaduslikult reisida, tal on sellele 
juurdepääs ja ta võib sinna elama asuda. 

1. Rahvusvahelise kaitse taotluse 
hindamise osana võivad liikmesriigid 
otsustada, et taotleja ei vaja rahvusvahelist 
kaitset, kui talle on mõnes päritoluriigi osas 
kättesaadav kaitse tagakiusamise või suure 
kahju eest, nagu on määratletud artiklis 7, 
ning ta võib riigi selles osas turvaliselt ja 
seaduslikult reisida, tal on sellele 
juurdepääs ja ta võib sinna elama asuda 
ning on mõistlik eeldada tema sinna 
jäämist.

Or. en
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Selgitus

The person concerned should be able to lead a relatively normal life in another part of the 
country of origin, without undue hardship (wording taken from UNHCR). The reasonableness 
analysis includes the assessment of different factors, including the personal circumstances of 
the applicant and the possibility for economic survival in the area, elements which a number 
of Member States already take into consideration. The maintenance of this requirement is 
also inline with UNHCR guidelines on International Protection: "internal flight or Relocation 
Alternative", a recent case of ECHR Shalah Sheikh which includes wording on 'reasonability', 
and established jurisprudence confirming the relevance of the reasonableness test.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kontrollides, kas taotlejale on 
kättesaadav kaitse tagakiusamise või suure 
kahju eest mõnes päritoluriigi osas 
kooskõlas lõikega 1, võtavad liikmesriigid 
taotluse kohta otsuse tegemisel arvesse 
üldist olukorda riigi selles osas ja taotleja 
isiklikku olukorda. Selleks tagavad 
liikmesriigid, et erinevatest allikatest, nagu 
ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametilt ja 
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametilt, 
saadakse täpset ja ajakohast teavet.

2. Kontrollides, kas taotlejale on 
kättesaadav kaitse tagakiusamise või suure 
kahju eest mõnes päritoluriigi osas 
kooskõlas lõikega 1, võtavad liikmesriigid 
taotluse kohta otsuse tegemisel arvesse 
üldist olukorda riigi selles osas ja taotleja 
isiklikku olukorda. Kui taotleja on saatjata 
alaealine, siis lõike 1 kohase hindamise 
osaks on saatjata alaealise huvidele 
vastava turvalise ja konkreetse 
hooldamise ja eestkoste korraldamise 
kättesaadavus. Selleks tagavad 
liikmesriigid, et erinevatest allikatest, nagu 
ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametilt ja 
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametilt, 
saadakse täpset ja ajakohast teavet, mida 
kasutatakse. Selle lõike kohaldamise vastu 
võib rääkida asjaolu, kui riik või riigi 
esindajad on tagakiusajad.

Or. en

Selgitus

i) When that applicant is an unaccompanied minor, the availability of secure and concrete 
care and custodial arrangements, which are in the best interests of the unaccompanied minor, 
must be part of the assessment under paragraph 1.
ii) Information gathered should also be used in the evaluation process. This adds to a more 
effective evaluation and reduces the possibility of legal challenge.
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iii) This is in line with the Michigan Guidelines on the International Protection of Refugees 
which state that "there must be a reason to believe that the reach of the agent or author of 
persecution is likely to remain localised outside the designated place of internal relocation.
There should therefore be a strong presumption against finding an 'internal protection 
alternative' where the agent or author of the original risk of persecution is, or is sponsored 
by, the national government”.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt d – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– selle rühma liikmetel 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, ning

– selle rühma liikmetel 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, või

Or. en

Selgitus

Teatava sotsiaalse rühma määratlemiseks piisab paljudes ELi liikmesriikides ja 
rahvusvahelises õiguses juba sellest, kui üks kahest nõudest on täidetud. See praktika tuleks 
jõustada ELi tasandil, et vältida lünkade teket kaitse pakkumisel ning suurendada 
liikmesriikide varjupaigapoliitika ühtsust.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenevalt olukorrast päritoluriigis võib 
teatava sotsiaalse rühma mõiste hõlmata 
seksuaalse sättumuse ühisel tunnusel 
põhinevat rühma. Seksuaalset sättumust ei 
saa käsitada liikmesriikide siseriikliku 
õiguse kohaselt kriminaalseks peetavaid 
tegusid hõlmavana. Soolisi aspekte tuleks 
võtta teatavasse sotsiaalsesse rühma 
kuuluvuse või asjaomase rühma tunnuste 

Olenevalt olukorrast päritoluriigis võib 
teatava sotsiaalse rühma mõiste hõlmata 
seksuaalse sättumuse ühisel tunnusel 
põhinevat rühma. Seksuaalset sättumust ei 
saa käsitada liikmesriikide siseriikliku 
õiguse kohaselt kriminaalseks peetavaid 
tegusid hõlmavana. Soolisi aspekte, 
sealhulgas soolist identiteeti, tuleks võtta 
teatavasse sotsiaalsesse rühma kuuluvuse 
või asjaomase rühma tunnuste määramisel 
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määramisel nõuetekohaselt arvesse; nõuetekohaselt arvesse;

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad otsustada, et
käesolevat artiklit kohaldatakse ka teiste 
lähisugulaste suhtes, kes elasid 
päritoluriigist lahkumise ajal perekonna 
osana koos ja kes sõltusid sel ajal täielikult 
või peamiselt rahvusvahelise kaitse saajast.

5. Liikmesriigid kaaluvad, kas käesolevat 
artiklit kohaldatakse ka teiste lähisugulaste 
suhtes, kes elasid päritoluriigist lahkumise 
ajal perekonna osana koos ja kes sõltusid 
sel ajal täielikult või peamiselt 
rahvusvahelise kaitse saajast.

Or. en

Selgitus

See ühtlustaks liikmesriikide praktikat.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid kehtestavad korra saatjata 
alaealise pereliikmete leidmiseks 
võimalikult kiiresti pärast rahvusvahelise 
kaitse andmist, püüdes seejuures kaitsta 
alaealise huve. Kui alaealise või tema 
lähisugulaste elu või isikupuutumatus on 
ohus, eriti kui viimased on jäänud oma 
päritolumaale, tuleb tagada, et teavet nende 
isikute kohta kogutakse, töödeldakse ja 
levitatakse konfidentsiaalselt.

5. Liikmesriigid kehtestavad korra saatjata 
alaealise pereliikmete leidmiseks, kui 
esitatakse taotlus rahvusvahelise kaitse 
saamiseks, püüdes seejuures kaitsta 
alaealise huve. Kui alaealise või tema 
lähisugulaste elu või isikupuutumatus on 
ohus, eriti kui viimased on jäänud oma 
päritolumaale, tuleb tagada, et teavet nende 
isikute kohta kogutakse, töödeldakse ja 
levitatakse konfidentsiaalselt.

Or. en
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Selgitus

Oleks soovitatav alustada pereliikmete leidmise programmi taotluse esitamise hetkest, nagu 
on ettepanek tehtud vastuvõtutingimuste direktiivi uuesti sõnastatud variandis, mis aitaks 
tagada ka kooskõla kahe direktiivi vahel.
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SELETUSKIRI

Komisjoni ettepanek on uuesti sõnastada (osaliselt parandada) esialgset direktiivi 
2004/83/EÜ. Esialgse ettepaneku puhul Euroopa Parlamendiga ainult konsulteeriti, nüüd, 
pärast Lissaboni lepingu jõustumist, on parlament osaline kaasotsustamismenetluses. Kehtivas 
direktiivis on kaks põhielementi: põhjused, millele isik peab vastama pagulasseisundi või 
täiendava kaitse saamiseks, ja sellise kaitse sisu, mis puudutab elukohta, töö saamist ja 
sotsiaalseid õigusi liikmesriigis, kes vastutab kaitse andmise eest.

Varasema direktiivi läbivaatamise ja edasiarenenud õigusnormide tulemusena on komisjon 
esitanud uuesti sõnastatud ettepaneku (direktiiv KOM (2009) 551 lõplik/2). Selge on ka see, 
et liikmesriikide praktika kehtiva direktiivi rakendamisel on märkimisväärselt erinev. Sellega 
kaasnevad suured erinevused pagulaseks tunnistamisel ja oht, et jätkub taotlejate 
edasiliikumine ühest liikmesriigist teise. Osa erinevusi on võimalik kaotada parema 
koostööga, milles tähtsat osa peaks täitma uus Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet, kuid 
vaja on siiski ka õiguslikku raamistikku, st direktiivi täpsustamist, et tagada rangem ja selgem 
raamistik rakendamiseks.

Üldiselt raportöör pooldab komisjoni esildatud muudatusi ning lisab mõned 
muudatusettepanekud. 

Oluline esildatud muudatus on ühtlustada kahte kaitse kategooriat, eriti mis puudutab 
rahvusvahelise kaitse saajaid (artikkel 1, artikli 2 punktid b ja j jt). See meenutab 
rakendavatele asutustele, et kaks kaitse kategooriat täiendavad teineteist: täiendav kaitse ei ole 
vähem oluline nende jaoks, keda võib ähvardada suure kahju kannatamine, kui nad pöörduvad 
tagasi oma päritoluriiki. Komisjoni ettepaneku eesmärgiks on ka ühtlustada õigusi kaitse sisu 
koha pealt (artiklid 22–27, 29, 30, 33, 34 ja nendega seotud põhjendused). Enamik 
liikmesriike on juba vähendanud vahetegemist kahe rühma vahel: ainult kolm riiki piiravad 
täielikku juurdepääsu tööturule nende jaoks, kellel on täiendav kaitse; üks riik teeb vahet 
tervishoiuteenustele juurdepääsul; kaheksa riiki lühendavad elamisloa kestust selle rühma 
jaoks, võib-olla tuleneb see mõnede arusaamast, et täiendavat kaitset vajatakse vaid 
lühiajaliselt, kuid see ei pruugi nii olla. Komisjoni ettepanekud kajastavad seega 
liikmesriikide seisukohti.

Raportöör on teinud mõned muudatusettepanekud, mis puudutavad soolist aspekti ja soolist 
identiteeti (põhjendused 15 ja 29, artikli 10 lõige 1 punkt d) lisaks komisjoni ettepanekule 
artiklis 10. Mõnedel liikmesriikidel on head tavad selles valdkonnas, kuid on ka neid, kes ei 
pööra sellele vajalikku tähelepanu.

Raportöör on teinud ettepaneku lisada muudatus artikli 10 lõike 1 punkti d: teatava sotsiaalse 
rühma määratlemise kaks tingimust peaksid olema alternatiivsed ja kumulatiivsed. See on 
oluline vahetegemine kaitsevajaduste hindamisel ja seda tuleks täpsustada, et tagada parem 
kooskõla pagulasseisundi konventsiooniga.

Raportööri esitatud ülejäänud muudatusettepanekud on seotud lastega. Lapse huve on 
käsitletud komisjoni ettepaneku põhjenduses 17. Raportööri arvates tuleks seda laiendada ja 
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konkreetsemalt selgitada, mida lapse huvid peaksid sisaldama, ning ühtlasi on esitatud 
muudatusettepanek artiklisse 2, et siduda see põhjendusega ning tuua lapse huvide aspekt 
põhiteksti. Artikli 8 lõike 2 muudatusettepanek käsitleb saatjata alaealise hooldamist. Selliste 
laste hooldamise järjepidevust tuleks järgida Euroopa ühise varjupaigasüsteemis läbivalt, 
seepärast on esitatud artikli 31 lõike 5 muudatusettepanek. Raportöör palub komisjonil ja 
nõukogul vajalikku järjepidevust silmas pidada ka seoses selliste laste eestkostega. 

Raportöör sooviks, et nõukogu ja komisjon täpsustaksid, kuidas kõige paremini lahendada 
tavadega seotud küsimusi, kui see toob kaasa tõsise ohu nende jaoks, kes vastanduvad 
tavadele või kelle puhul arvatakse, et nad on tavade vastu eksinud. Kas oleks vaja õigusakti 
tekstis selle arvessevõtmise tarvidust selgitada või piisab selgetest suunistest?

Ettepanekud perekonna määratlemise kohta mõjutavad ka lapsi. Raportöör toetab komisjoni 
ettepanekuid, mis käsitlevad abielus olevaid alaealisi, keda on küll vähe, kuid kelle 
kaitsevajadusi ei tohiks allutada nende abielulisusele. Paljud ekspertrühmad on viidanud 
sellele, et põgenemise käigus või saabumisel moodustunud perekondade kaitsevajadusi ei 
hinnata alati piisavalt ja neid peresid võib ohustada lahutamine protsessi käigus. See ei ole 
kooskõlas õigusega perekonnaelule. 

Artikkel 7 puudutab osalisi, kes võivad pakkuda kaitset. Juurdunud on arvamus, et 
põhimõtteliselt võivad kaitset pakkuda ainult riigid, rahvusvahelistel organisatsioonidel ei ole 
riiklikke tunnuseid ja nad ei saa astuda rahvusvaheliste konventsioonide liikmeks. Komisjoni 
esildatud muudatusega selles artiklis tahetakse karmistada mitteriiklikele osalistele esitatavaid 
nõudeid, kui neid peetakse suuteliseks pakkuma tõhusat ja püsivat kaitset. Raportöör on 
otsustanud tõsta selles artiklis lõike ümber, nii et tingimused kehtiksid nii riiklikele kui ka 
mitteriiklikele osalistele.

Artikkel 8 käsitleb riigisisest kaitset selles riigis, kuhu põgenikud on saabunud. Raportöör 
paneb ette lisada komisjoni ettepanekule artikli 8 lõikes 1 algne sõnastus: „mõistlikkuse” sõna 
kasutamine olevat siinkohal õiguslikult oluline nagu ka komisjoni selgitus. Raportöör kaalub 
ka vastavaid muudatusi artiklites 11 ja 16, mis käsitlevad staatuse lõpetamist.

Ettepaneku uuesti sõnastamise ulatus on piiratud, siiski peab raportöör kahetsusväärseks seda, 
et käsitletud ei ole olulisi õiguslikke küsimusi seoses artiklitega 14 ja 19 ning tagasi- ja 
väljasaatmise lubamatusega, mis puudutab humanitaarse kaitseta isikuid. Muid küsimusi 
seoses mitteriiklike osalistega, kes võivad kaitset pakkuda, nagu näiteks rahvusvahelised 
organisatsioonid, ei ole üldiselt käsitletud. Seepärast on raportöör lisanud konkreetsed artiklid 
läbivaatamisklauslisse.

Üldkokkuvõttes soovitab raportöör parlamendil komisjoni ettepanekut toetada ning loodab, et 
tema ettepanekud võetakse positiivselt vastu, ja jääb ootama kodanikuvabaduste, justiits- ja 
siseasjade komisjoni vastukaja.
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LISA: ÕIGUSKOMISJONI KIRI

COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

CHAIRMAN

Ref.: D(2010)5206

Mr Fernando LOPEZ AGUILAR
Chair of Civil Liberties, Justice
and Home Affairs Committee
ASP 11G306
Brussels

Subject: Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on 
minimum standards for the qualification and status of third country nationals 
or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content 
of the protection granted
COM(2009) 551 final of 21.10.2009 - 2009/0164 (COD)

Dear Chairman,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal 
referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules 
of Procedure.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows:

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any 
substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the 
committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments 
shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the 
proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement the committee 
responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the Commission 
proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and 
the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on 
the amendments and whether or not it intends to withdraw the recast proposal."

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the 
meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping 
with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that 
the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified 
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as such in the proposal or in the opinion of the Consultative Working Party and that, as 
regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the 
proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in 
their substance.

Furthermore, pursuant to Rules 87, the Committee on Legal Affairs considered that the 
technical adaptations suggested in the opinion of the abovementioned Working Party were 
necessary in order to ensure that the proposal complied with the recasting rules.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 27 January 2010, the Committee on Legal 
Affairs, by 22 votes in favour and no abstentions1, recommends that your Committee, as the 
committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions 
and in accordance with Rule 87.

Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

Encl.: Opinion of the Consultative Working Party.

                                               
1 Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Alajos Mészáros, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, 
Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, 
Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Arlène McCarthy, Toine Manders, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.
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LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI 
ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

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)

(uuesti sõnastatud)
KOM(2009)0551 of 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”.
4) Artikli 39 lõikes 1 oleks tulnud esimese lõigu viimane lause „Nad edastavad kõnealuste 

                                               
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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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.

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
Jurist Jurist Peadirektor


