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TEATIS LIIKMETELE

Teema: Petitsioon nr 2224/2013, mille on esitanud Saksamaa kodanik Detlef Zöllner 
Dublin II määruse reformi kohta 

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja kutsub Euroopa Parlamenti üles reformima määrust (EÜ) nr 343/2003, 
millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes 
vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku esitatud varjupaigataotluse 
läbivaatamise eest (Dublini II määrus). Ta väidab, et määruse peamine eesmärk on muuta 
varjupaigataotlejate elu raskemaks. Ta soovib eelkõige kaotada varjupaigataotlejate 
kohustusliku elukoha nõude. Praegu peavad varjupaigataotlejad taotlema varjupaika selles 
ELi liikmesriigis, kus nad ELi sisenesid. Kohustusliku elukoha nõue tähendab, et 
varjupaigataotlejad, kes sisenesid ELi Itaalia kaudu ja seejärel reisisid Saksamaale, võidakse 
Saksamaa ametivõimude poolt Itaaliasse tagasi saata, et nad esitaksid oma varjupaigataotluse 
seal. Petitsiooni esitaja on seisukohal, et see on ebainimlik varjupaigataotlejate 
liikumisvabaduse piiramine ning kutsub üles seda kaotama.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 17. septembril 2014. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2015

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva sisepiirideta ala loomine Amsterdami lepingu 
jõustumisel 1999. aastal nõudis kontrolli tõhustamist ELi välispiiridel ning ELi-väliste 
kodanike riiki sisenemise ja selles viibimise reguleerimist eelkõige varjupaiga- ja 
sisserändepoliitika kaudu. Selle poliitika eesmärk on tasakaalustada jätkuv juurdepääs ELile 
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neile, kes vajavad rahvusvahelist kaitset, ja kontrolli kindlustamine liikmesriikide 
välispiiridel. 

Konkreetselt Euroopa varjupaigapoliitikaga seoses võtsid ELi seadusandvad organid 2013. 
aastal vastu Euroopa ühise varjupaigasüsteemi teise õigusaktide paketi (edaspidi CEAS). 
CEASi eesmärk on saavutada ühine menetlus ja ühtne seisund, et tagada kõigi rahvusvahelise 
kaitse taotlejate või saajate võrdne kohtlemine olenemata sellest, millises liikmesriigis nad 
kaitset taotlevad ja/või saavad. Selle tulemusel asendati 1. jaanuaril 2014 nõukogu määrus 
(EÜ) nr 343/2003, millele petitsiooni esitaja viitab, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 
2013. aasta määrusega (EL) nr 604/2013 (edaspidi Dublini III määrus)1.

Viimane sisaldab eeskirju selle kohta, kuidas määratakse kindlaks vastutav liikmesriik, ning 
eeskirju rahvusvahelise kaitse taotlejate üleandmise kohta, mida kohaldatakse siis, kui 
vastutus on kindlaks määratud. Kuigi rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise taotlus 
lasub põhimõtteliselt liikmesriigil, mis mängis taotleja ELi sisenemises või ELis viibimises 
kõige suuremat rolli, võib arvesse võtta ka taotleja huvi oma taotlust mõnes liikmesriigis 
esitada, eriti kui taotleja on alaealine või kui asjaga on seotud perekonna taasühinemise 
küsimused. Uuestisõnastatud Dublini määrus kehtestab vastutuse määramise kriteeriumide 
hierarhia alates perekondlikest kaalutlustest, millele järgnevad hiljutine viisa või elamisloa 
omamine liikmesriigis ning see, kas taotleja on sisenenud ELi seaduslikult või 
ebaseaduslikult. Seetõttu võib varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutav liikmesriik 
erineda sisenemise liikmesriigist. 

Taotluse läbivaatamise käigus on varjupaigataotlejal õigus jääda liikmesriiki, mis vastutab 
tema taotluse menetlemise eest, seega seab ELi õigus piiranguid tema võimalusele reisida 
teistesse liikmesriikidesse enne seda, kui vastutav liikmesriik on teinud tema 
varjupaigataotluse suhtes otsuse2. Pagulasseisundi või täiendava kaitse saanud isikutel on 
siiski õigus Schengeni alas vabalt liikuda muude ELis seaduslikult elavate isikutega samadel 
tingimustel.

Asjakohase statistikaga Dublini määruse rakendamise kohta liikmesriikides saab tutvuda 
Eurostati veebilehel: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Asylum_statistics

Järeldus

CEASi ning eriti Dublini III määruse täielik ja sidus rakendamine kogu ELis on Euroopa 
Komisjoni lühiajalise ja keskpika perspektiivi prioriteet. Euroopa Komisjon jälgib 
tähelepanelikult uuestisõnastatud Dublini määruse ülevõtmist riiklike ametiasutuste poolt ning 
annab 2016. aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule selle kohaldamise kohta aru, kaaludes 

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määruse (EL) nr 604/2013 (millega kehtestatakse 
kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi 
kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest) täistekstiga saab 
tutvuda järgmise lingi kaudu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:32013R0604

2 Nõukogu 1. detsembri 2005. aasta direktiivi 2005/85/EÜ (liikmesriikides pagulasseisundi omistamise ja 
äravõtmise menetluse miinimumnõuete kohta) (13.12.2005, ELT L 326/13) artikkel 9 ning nõukogu 27. jaanuari 
2003. aasta direktiivi 2003/9/EÜ (millega sätestatakse varjupaigataotlejate vastuvõtu miinimumnõuded) 
(6.2.2003, ELT L 31/18) artikkel 7.
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vajaduse korral võimalike muudatuste vajadust. 


