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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril 

tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 

agentuuri (Frontex) andmete kohaselt 

leidsid ebaseaduslikud piiriületused 

Euroopa Liitu 2014. aastal aset peamiselt 

Vahemere kesk- ja idaosa marsruutide 

kaudu. 2014. aastal saabus ainuüksi 
Itaaliasse ebaseaduslikult üle 170 000 

rändaja, mis on 2013. aastaga võrreldes 

277 % enam. Ka Kreekasse saabuvate 
ebaseaduslike sisserändajate hulk on 

pidevalt kasvanud – riiki on neid jõudnud 

rohkem kui 50 000, mis tähendab 2013. 

aastaga võrreldes 153 % kasvu. 2015. aasta 
esimeste kuude statistika kinnitab seda 

selget suundumust ka Itaalia puhul. Lisaks 
kasvas Kreekas 2015. aasta esimeste 

kuudega ebaseaduslike piiriületuste arv nii 
järsult, et see moodustas üle 50 % 2014. 
aasta ebaseaduslike piiriületuste 
koguarvust (2015. aasta esimestel kuudel 
peaaegu 28 000, võrreldes 2014. aasta 
koguarvuga, mis oli peaaegu 55 000). 
Oluline osa neis kahes piirkonnas avastatud 

ebaseaduslikest sisserändajatest olid need, 

kelle kodakondsuse puhul on Eurostati 

andmetel taotluste rahuldamise määr liidu 

tasemel kõrge (2014. aastal oli süürlasi ja 
eritrealasi, kelle puhul on taotluste 

(8) Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril 

tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 

agentuuri (Frontex) andmete kohaselt 

leidsid ebaseaduslikud piiriületused 

Euroopa Liitu 2014. aastal aset peamiselt 

Vahemere kesk- ja idaosa marsruutide 

kaudu. 2014. aastal saabus ainuüksi 
Itaaliasse ebaseaduslikult üle 170 000 
rändaja, mis on 2013. aastaga võrreldes 

277 % enam, kusjuures nende hulgas oli 
enam kui 26 100 last, kellest ligikaudu 
13 000 olid saatjata alaealised, kes 
moodustasid 7,6 % rändajate koguarvust. 
Ka Kreekasse saabuvate ebaseaduslike 

sisserändajate hulk on pidevalt kasvanud – 

riiki on neid jõudnud rohkem kui 50 000, 

mis tähendab 2013. aastaga võrreldes 

153 % kasvu. 2015. aasta esimeste kuude 

statistika kinnitab seda selget suundumust 

ka Itaalia puhul. Itaaliasse saabus 2015. 
aasta jaanuarist juulini meritsi 115 000 
ebaseaduslikku rändajat. Lisaks kasvas 
ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti 
andmetel Kreekas 2015. aasta esimeste 

kuudega ebaseaduslike piiriületuste arv 

järsult (alates 2015. aasta jaanuarist 
augustini 206 670), võrreldes 2014. aasta 
koguarvuga, mis oli peaaegu 55 000. 
Oluline osa neis kahes piirkonnas avastatud 
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rahuldamise määr liidus üle 75 %, 

Itaaliasse ebaseaduslikult sisserännanute 

seas üle 40 % ja Kreekas üle 50 %). 
Eurostati andmetel leiti 2014. aastal 

Kreekas ebaseaduslikult viibivat 30 505 
süürlast; 
 

ebaseaduslikest sisserändajatest olid need, 

kelle kodakondsuse puhul on Eurostati 

andmetel taotluste rahuldamise määr liidu 

tasemel kõrge (2014. aastal oli süürlasi ja 
eritrealasi, kelle puhul on taotluste 

rahuldamise määr liidus üle 75 %, 

Itaaliasse ebaseaduslikult sisserännanute 

seas üle 40 % ja Kreekas üle 50 %; alates 
2015. aasta jaanuarist kuni augustini 
moodustasid süürlased ja eritrealased 
33 % Itaaliasse saabunutest ja 63 % 
Kreekasse saabunutest). Eurostati 
andmetel leiti 2014. aastal Kreekas 

ebaseaduslikult viibivat 30 505 süürlast; 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Ajutised meetmed on ette nähtud 

selleks, et kergendada Itaalia ja Kreeka 

suurt varjupaigataotluste koormat, eelkõige 

paigutades ümber suure hulga taotlejaid, 

kes ilmselgelt vajavad rahvusvahelist 

kaitset ja kes saabuvad Itaalia ja Kreeka 

territooriumile pärast kuupäeva, mil 
käesolev otsus muutub kohaldatavaks. 
Lähtudes 2014. aastal ebaseaduslikult 
Itaalia ja Kreeka territooriumile sisenenud 

kolmandate riikide kodanike üldarvust ja 

ilmselgelt rahvusvahelist kaitset vajavate 

isikute arvust, tuleks Itaaliast ja Kreekast 

ümber paigutada kokku 40 000 taotlejat, 
kes ilmselgelt vajavad rahvusvahelist 

kaitset. See arv vastab ligikaudu 40 %-le 

kolmandate riikide kodanike koguarvust, 

kes ilmselgelt vajavad rahvusvahelist 

kaitset ja kes 2014. aastal sisenesid 
ebaseaduslikult Itaaliasse ja Kreekasse. 
Seega kujutab käesoleva otsusega 

kavandatav ümberpaigutamismeede endast 
koormuse õiglast jagamist ühelt poolt 

Itaalia ja Kreeka ning teiselt poolt teiste 

liikmesriikide vahel. Tuginedes samadele 

kättesaadavatele üldnäitajatele 2014. aasta 

ja 2015. aasta esimese nelja kuu kohta 

Itaalia ja Kreeka võrdluses, tuleks 60 % 

(19) Ajutised erakorralised meetmed on 

ette nähtud selleks, et luua õiglane ja 
erapooletu ümberpaigutamismehhanism, 
kergendada Itaalia ja Kreeka suurt 

varjupaigataotluste koormat, eelkõige 

paigutades ümber suure hulga taotlejaid, 

kes ilmselgelt vajavad rahvusvahelist 

kaitset ja kes saabuvad Itaalia ja Kreeka 

territooriumile. Lähtudes alates 2014. 
aasta jaanuarist ebaseaduslikult Itaalia ja 
Kreeka territooriumile sisenenud 

kolmandate riikide kodanike üldarvust ja 

ilmselgelt rahvusvahelist kaitset vajavate 

isikute arvust, tuleks Itaaliast ja Kreekast 

ümber paigutada kokku 110 000 taotlejat, 
kes ilmselgelt vajavad rahvusvahelist 

kaitset. See arv vastab ligikaudu 40 %-le 

kolmandate riikide kodanike koguarvust, 

kes ilmselgelt vajavad rahvusvahelist 

kaitset ja kes alates 2014. aasta jaanuarist 
sisenesid ebaseaduslikult Itaaliasse ja 

Kreekasse. Seega kujutab käesoleva 
otsusega kavandatav 

ümberpaigutamismeede endast vastutuse 
õiglast jagamist ühelt poolt Itaalia ja 

Kreeka ning teiselt poolt teiste 

liikmesriikide vahel. Tuginedes samadele 

kättesaadavatele üldnäitajatele 2014. aasta 
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neist taotlejatest paigutada ümber Itaaliast 

ja 40 % Kreekast.  
ja 2015. aasta esimese nelja kuu kohta 

Itaalia ja Kreeka võrdluses, tuleks 40 000 
neist taotlejatest paigutada ümber Itaaliast 

ja 70 000 Kreekast. Komisjon peaks 
hindama ühe aasta jooksul pärast 
käesoleva otsuse jõustumist Itaaliast ja 
Kreekast ümber paigutatavate isikute 
koguarvu, lähtudes viimastest 
olemasolevatest andmetest, et kohandada 
otsust vastavalt muutuvatele 
pagulasvoogudele. Hädaolukorras 
ümberpaigutamise mehhanism ei lahenda 
liidu välispiiridel tekkinud 
varjupaigataotlejate surve probleemi pikas 
perspektiivis, vaid on pigem esimene 
proovikivi seoses tulevase seadusandliku 
ettepanekuga ELi toimimise lepingu 
artikli 78 lõike 2 kohase püsiva 
erakorralise ümberpaigutamiskava kohta, 
ning on seetõttu esialgu piiratud 110 000 
taotlejaga. Vajaduse korral tuleks siiski 
kaaluda ümberpaigutamiskohtade arvu 
suurendamist, et teha kiiresti muutuvate 
pagulasvoogude ja käesoleva otsuse 
kohaldamise käigus ilmnevate 
arengusuundade järgi vajalikud 
kohandused. Kõik alalise hädaolukorras 
ümberpaigutamise mehhanismiga seotud 
ettepanekud peavad põhinema suuremal 
solidaarsusesse panustamisel ja vastutuse 
jagamisel liikmesriikide vahel ning 
hõlmama saadaolevate 
ümberpaigutuskohtade arvu 
märkimisväärset suurendamist, et 
kohaneda kiiresti muutuvate 
rändevoogude ja arengusuundadega. 
Selle mehhanismi aluseks tuleks võtta 
selgelt määratletud kriteeriumid, 
sealhulgas kolmandate riikide kodanike 
ootamatu sissevool ja varjupaigataotlejate 
erakordselt suur surve, et tagada 
mehhanismi rakendumine läbipaistvate ja 
objektiivsete näitajate põhjal. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1. Selleks et kergendada Itaalia ja Kreeka 
suurt varjupaigataotluste koormust ning 
hakkama saada olulise proovikiviga 
seoses tulevase seadusandliku 
ettepanekuga ELi toimimise lepingu 
artikli 78 lõike 2 kohase alalise 
erakorralise ümberpaigutamiskava kohta, 
tuleb Itaaliast ja Kreekast esialgu ümber 
paigutada kokku 110 000 taotlejat. 
Vajaduse korral tuleks kaaluda selle arvu 
suurendamist, et teha kiiresti muutuvate 
pagulasvoogude ja käesoleva otsuse 
kohaldamise käigus ilmnevate 
arengusuundade järgi vajalikud 
kohandused. 

1. Itaaliast paigutatakse teiste 
liikmesriikide territooriumile ümber 24 000 
taotlejat, nagu on sätestatud I lisas. 

1. Esialgu paigutatakse Itaaliast teiste 
liikmesriikide territooriumile ümber 40 000 
taotlejat. 

2. Kreekast paigutatakse teiste 
liikmesriikide territooriumile ümber 16 000 
taotlejat, nagu on sätestatud II lisas. 

2. Esialgu paigutatakse Kreekast teiste 
liikmesriikide territooriumile ümber 70 000 
taotlejat. 

 2 a. Komisjon hindab [kuue kuu jooksul 
pärast käesoleva otsuse jõustumist] 
Itaaliast ja Kreekast ümberpaigutatavate 
isikute osakaalu, et kohandada otsust 
vastavalt muutuvatele pagulasvoogudele, 
lähtudes Frontexi viimastest 
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olemasolevatest andmetest. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Taotlejaid, kellelt tuleb määruse (EL) 
nr 603/2013 artiklis 9 sätestatud kohustuste 
kohaselt võtta sõrmejäljed, võib ümber 

paigutada ainult juhul, kui neilt on võetud 

sõrmejäljed. 

5. Taotlejaid, kellelt tuleb määruse (EL) nr 
603/2013 artiklis 9 sätestatud kohustuste 

kohaselt võtta sõrmejäljed, võib ümber 

paigutada ainult juhul, kui neilt on võetud 

sõrmejäljed nende põhiõigusi täielikult 
austades ja ilma sunni- või 
kinnipidamismeetmeteta. 

Or. en 

 

 


