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SELETUSKIRI – FAKTIDE JA TÄHELEPANEKUTE KOKKUVÕTE

Sissejuhatus
2015.–2016. aasta pagulaskriis muutus varjupaigasüsteemi kriisiks, näidates Dublini III 
määruse ebatõhusust niisugusele olukorrale reageerimiseks, selle struktuurseid puudusi ja 
arvukaid lünki rakendamises. 
Euroopa Komisjon on tunnistanud, et [määrus asetab] „oma ülesehituse või puuduliku 
rakendamise tõttu [...] teatavatele liikmesriikidele ebaproportsionaalse vastutuse ning 
soodustab kontrollimatuid ja ebaseaduslikke rändevoogusid“1. Seepärast pakkus komisjon 
selle probleemi parandamiseks 2016. aastal uut teksti. Kuigi Euroopa Parlament kiitis 
läbirääkimisvolitused heaks juba 2017. aasta novembris, ei ole nõukogu ikka veel oma 
üldsuuniseid vastu võtnud. 
Tupikseisust väljumiseks kuulutas komisjon välja Euroopa sisserände- ja varjupaigapakti, mis 
muu hulgas sisaldab uut ettepanekut Dublini III määruse läbivaatamiseks. 
Ambitsioonikas reform peab põhinema kehtiva õigusakti tugevate ja nõrkade külgede täpsel 
tundmisel. Ent kuigi komisjon avaldas 2015. aasta detsembris ja 2016. aasta märtsis kaks 
määruse (artikkel 46) hindamist, ei ole ta siiski veel esitanud oma korralist hindamist, mille 
tähtaeg oli 2018. aasta juulis. 
Sellega seoses ja arvestades Dublini III määruse ebaõnnestumist, otsustas Euroopa Parlament, 
kes vastutab Euroopa kodanike ees nende õigusaktide eest, mille ta vastu võtab, koostada 
määruse ajakohastatud analüüsi.

Metoodika
Selles hindamistöös tugineti mitmesugustele täiendavatele allikatele: avalik konsultatsioon 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade (LIBE) komisjonis 19. veebruaril 2020, kohapealsed 
külastused, vestlused sidusrühmadega, kaks kõigile määrust kohaldatavate riikide alalistele 
esindustele ja parlamentidele saadetud küsimustikku, üks Euroopa Parlamendi 
uuringuteenistuse (EPRS) uuring2 ning raportööri ja variraportööride korralised 
koordineerimisnõupidamised. 

1. I OSA: Kriisi õppetunnid, omandatud kogemused Dublini III määruse muutmiseks

1.1. Dublini määruse tekkelugu: järkjärguline ühtlustamine

Vaba liikumise ala rajamine Euroopas on toimunud käsikäes Euroopa koostöö käivitamisega 
varjupaigaküsimustes. 1990. aastal jõustusid enam-vähem üheaegselt Schengeni ja Dublini 
konventsioonid. 
Dublini süsteemi esmane eesmärk on selle loomisest alates olnud ELis varjupaigataotluse eest 
vastutava riigi kindlaksmääramine ja sel viisil mitmekordsete taotluste vältimine. Tamperes 
1999. aastal toimunud Euroopa tippkohtumise tulemusel võeti ette Euroopa ühise 
varjupaigasüsteemi loomine, sooviga saavutada suurem ühtlustamine.
2003. aastal integreeriti Dublini konventsioon ELi õigusesse Dublini II määruse kujul.
2007. aastal integreeriti Lissaboni lepinguga varjupaigapoliitikasse solidaarsuse põhimõte (ELi 

1 COM(2016) 197 final.
2 EPRS, „Dublin Regulation on International protection applications, European Implementation Assessment“, 
veebruar 2020.
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toimimise lepingu artikkel 80) ja nähti ette seadusandliku tavamenetluse kasutamine. Nõukogu 
peab siiski jätkuvalt tegema otsuseid ühehäälselt, mis osaliselt seletab praegust ummikseisu.
2008. aastal käivitas komisjon oma „Varjupaigapoliitika kavaga“3 Euroopa ühise 
varjupaigasüsteemi teise etapi, mis nägi ette Dublini III määruse läbivaatamise. 

1.2. Enneolematu surve Euroopa ühisele varjupaigasüsteemile

EL on viimastel aastatel pidanud silmitsi seisma kõige suurema rändesurvega pärast Teist 
maailmasõda. Varjupaigataotlejate arv on kolme aastaga enam kui neljakordistunud. Aastatel 
2015–2016 taotles ELis varjupaika 2,5 miljonit inimest võrreldes 562 000 inimesega 
2014. aastal ja 278 000 inimesega 2012. aastal4. Peamised päritoluriigid on endiselt Süüria, 
Afganistan ja Iraak – riigid, kus valitsevad kodusõda, vägivald ja relvastatud konfliktid5. 
Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni andmetel on alates 2014. aastast Euroopasse 
pääseda püüdes hukkunud 33 000 inimest.
2020. aasta alguses oli menetluses 855 000 varjupaigataotlust, mis on oluliselt vähem kui viie 
aasta eest6. Ometi täheldab kontrollikoda, et Kreeka esmase vastuvõtu punktides on inimesed, 
kes esitasid varjupaigataotluse 2018. aastal, saanud vastuvõtuaja vestlusele aastaks 2022 või 
koguni 2023. Peale selle mõjutab varjupaigasüsteemi ülekoormatust tuntavalt 
varjupaigaõiguseta isikute tagasisaatmise Euroopa poliitika ebatõhusus.

1.3. Tõsine tasakaalustamatus varjupaigaküsimustes 

Erakorraline rändevoog toob teravalt välja tasakaalustamatuse liidus. 
Aastatel 2008–2017 võttis üks kolmandik liikmesriikidest vastu 90 % varjupaigataotlejatest 
liidus. 2018. aastal registreeriti kõige suurem hulk taotlusi Saksamaal (184 180 taotlust ehk 28 
% koguarvust), kellele järgnesid Prantsusmaa (120 425 taotlust ehk 19 %), Kreeka (66 695 
taotlust ehk 11 %), Itaalia (59 950 taotlust ehk 10 %) ja Hispaania (52 700 taotlust ehk 9 %). 
Samuti saavad oma rahvaarvuga võrreldes palju varjupaigataotlusi esimese sisenemiskoha 
riigid, nagu Kreeka, Malta ja Küpros.
Reaktsioonina sellele kriisile lõpetasid mõned liikmesriigid aastatel 2015–2016 määruse 
kohaldamise. Paljud Kreeka, Itaalia või Hispaania kaudu saabunud rändajad on jäetud 
EURODACi süsteemis registreerimata ressursside puudumise tõttu, aga ka protestiks 
solidaarsuse puudumisele riikide vahel. 
Tuleb ausalt tunnistada, et alates 1990. aastast praktiliselt muutumatu „Dublini süsteem“ on 
läbi kukkunud.

1.4. Erakorralised meetmed kriisi ajal

Reageerides rändelaine tipule 2015. aastal, võttis komisjon erakorralisi meetmeid: rändajate 
vastuvõtmise ja varjupaigataotluste registreerimise haldamiseks loodi esmase vastuvõtu 
punktid (hotspots), võeti kasutusele taotlejate ajutise ümberpaigutamise mehhanism ning 
suurendati enneolematul määral FRONTEXi ja EASO operatiiv- ja finantsvahendeid. 
Need erakorralised meetmed ei võimaldanud aga Euroopa ühise varjupaigasüsteemi ja Dublini 
III määruse puudusi lahendada. Kreeka esmase vastuvõtu punktidele on iseloomulik massiline 
ülerahvastatus ja vastuvõetamatud sanitaartingimused7. 2020. aasta alguses viibis neis endiselt 

3 COM(2008)360 final. 
4 Eurostat. 
5 EPRS, „The reform of the Dublin system“, märts 2019.
6 EASO, „Special Report: asylum trends and Covid-19“, aprill 2020.
7 Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA), arvamus 3/2019, märts 2019. 
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42 000 rändajat, kuigi algne mahutavus pidi olema 6000 inimest. 
Vahemere idaosast saabuvate rändevoogude ja ettevõetavate eluohtlike reiside piiramiseks 
sõlmis Euroopa Ülemkogu 18. märtsil 2016 kokkuleppe Türgiga. Ühisdeklaratsioon, mis 
koostati väljaspool rahvusvahelist õigusraamistikku ja ilma Euroopa Parlamendiga 
konsulteerimata, pidi pakkuma pagulaskriisile ajutist lahendust. Türgi presidendi korduvad 
diplomaatilised surveavaldused, eelkõige seoses olukorraga Kreeka-Türgi piiril, tõid aga esile 
selle kokkuleppe nõrgad kohad ja rõhutasid Euroopa jaoks üha tungivamat vajadust leida 
probleemile kestlik lahendus.
Rändajate humanitaarolukorra tõttu, eriti Kreekas, on tingimata vaja sisse seada kestlik 
mehhanism, et jagada varjupaigataotlejate registreerimisel vastutust liikmesriikide vahel. 

1.5. Esmase vastuvõtu punktid, ajutised kokkulepped ja ümberpaigutamine: esimesed 
märgid solidaarsusest 

Euroopa Põgenike ja Pagulaste Nõukogu (ECRE) andmetel on Dublini III määrust aastatel 
2016–2018 esmase vastuvõtu punktides üldiselt hästi kohaldatud8. Perekonna taasühinemise 
kriteeriumi alusel andis Kreeka teistesse liikmesriikidesse üle 8604 varjupaigataotlejat. EASO 
toel koostas ta 19 784 vastuvõtmispalvet, millest 43 % puudutasid isikuid, kes asusid esmase 
vastuvõtu punktides. 
Euroopa Kontrollikoda on väljendanud kriitilist suhtumist seoses ELi toetusega Kreekale ja 
Itaaliale pärast 2015. aastat. Ta toob välja tegevuse puudujäägid, mis takistavad 
ümberpaigutamise, EASO ekspertide toetuse ja tähtaegadest kinnipidamise tõhusust9.
2015. aastal võttis nõukogu Euroopa Parlamendi toetusel vastu kaks otsust 160 000 
varjupaigataotleja ümberpaigutamiseks Kreekast ja Itaaliast10. Liikmesriigid võtsid endale 
siiski kohustusi ainult 98 256 varjupaigataotleja ümberpaigutamiseks ning tegelikult paigutasid 
ümber vaid 34 705 taotlejat. Mõned otsuse vastu olevad riigid lihtsalt keeldusid selle 
kohaldamisest.
Vahemere keskosas sattusid Itaalia ja Malta tugeva surve alla Liibüa kaudu saabunud rändajate 
hulga suurenemise tõttu. Pärast ummikseisu tuvastamist 27 liikmesriigi tasandil sõlmiti 
2019. aastal mitu ajutist kokkulepet merelt päästetud inimeste ümberpaigutamiseks. Dublini III 
määruse õiguslik raamistik nägi ette vabatahtlikke ümberpaigutusi Malta deklaratsioonile alla 
kirjutanud liikmesriikidesse. 

1.6. Esmase sisenemiskoha riigi vastutus ja liikmesriikidevaheline solidaarsus

Alates 1990. aastast kehtima hakanud esmase sisenemiskoha riigi põhimõtte eesmärk oli panna 
vastutus välispiiride haldamise eest liikmesriikidele. See põhimõte paneb aga asjaomastele 
riikidele ebaproportsionaalselt suure koormuse ja muudab FRONTEXi ametnike operatiivtoe 
möödapääsmatult hädavajalikuks. 
Samas, kuigi uute varjupaigataotluste arv 2017. aastal (654 600) ja 2018. aastal (580 000) 
võrreldes 2015.–2016. aasta tippkoormusega vähenes, registreeriti 2019. aastal uuesti nende 
hulga suurenemine 18 % võrra, sest esitati 714 000 uut varjupaigataotlust. See suundumus 
leidis kinnitust ka 2020. aasta algupoolel: +20 % võrreldes 2019. aastaga. Täheldatakse ka 
rändemarsruutide ja päritoluriikide mitmekesistumist. Süürlaste ja afgaanide järel saabub nüüd 
arvukalt Venezuela ja Colombia kodanikke. 
EL peab seega kehtestama solidaarsusmehhanismi, mis tagab solidaarsuse ja vastutuse õiglase 

8 EPRS 2020, lk 39.
9 ECA 2019, lk 4, 51. 
10 Nõukogu otsus (EL) 2015/1601, põhjendus 23.
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jaotumise liikmesriikide vahel, sealhulgas objektiivsetel kriteeriumidel põhineva 
ümberpaigutamise abil.
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2. II OSA: Struktuursed puudused, lahknevused tõlgendamisel, raskused 
operatiivtasandil ja poliitilised ummikseisud

2.1. Takistused varjupaigataotluse käsitlemise eest vastutava liikmesriigi 
kindlaksmääramisel

2.1.1. EURODAC-süsteemis registreerimise kohustus 

ELi sisenenud pagulase esitatud varjupaigataotluse registreerimisel nõutakse asjaomaselt 
liikmesriigilt selle isiku sõrmejälgede sisestamist EURODACi andmebaasi. Ametiasutused 
saavad EURODAC-süsteemist järele kontrollida, et isik ei oleks juba registreeritud või esitanud 
varjupaigataotlust mõnes teises liikmesriigis. 
Ent 2015. aastal, enne esmase vastuvõtu punktide sisseseadmist registreerisid kaks riiki, kes 
seisavad silmitsi kõige suurema arvu seadusliku aluseta riiki sisenemise juhtumitega, nimelt 
Kreeka (885 000) ja Itaalia (154 000), vastavalt ainult 11 370 ja 83 245 varjupaigataotlust11. 
Need lüngad nõrgendavad märkimisväärselt Dublini süsteemi ja esmase sisenemiskoha riigi 
põhimõtet, tuues kaasa arvukat teisest rännet. 

2.1.2. Vastutava riigi kindlaksmääramise kriteeriumide tähtsusjärjestuse 
kallutatud kohaldamine

Dublini määruse III peatükis on kehtestatud varjupaigataotleja eest vastutava riigi 
kindlaksmääramise kriteeriumide tähtsusjärjestus. Kõige tähtsamaks peetakse perekonna 
ühtsust (artiklid 8–11), seejärel elamisloa või viisa omamist (artikkel 12), ebaseaduslikku riiki 
sisenemist või riigis viibimist (artikkel 13), viisavaba sisenemist riiki (artikkel 14), avalduse 
esitamist lennujaamas või rahvusvahelisel transiidialal (artikkel 15) ja esimest riiki, kus taotlus 
esitati (artikli 3 lõige 2).
Vastuvõtmispalvete esitamisel ei võeta aga seda tähtsusjärjestust arvesse. 2018. aastal oli 
perekonna ühtsuse kriteerium põhjenduseks toodud 5 %-l juhtudest Prantsusmaal (12 000 
taotluse kohta) ja 3,7 %-l juhtudest Saksamaal (17 500 taotluse kohta). Veelgi madalam on see 
määr Belgias, Rootsis, Šveitsis või Austrias12, erinevalt Kreekast, kus see on tervelt 79,3 %. 
Perekonna taasühinemise taotlusi rahuldatakse samuti vähem – ainult 48 % võrreldes keskmise 
määraga 67,6 % kõikide menetluste kohta. Liiga sageli kehtestavad liikmesriigid eeskirju 
perekonna taasühinemise reguleerimiseks ja piiramiseks, nõudes siduvaid tõendeid (nt DNA-
test, vanuse hindamine).

2.1.3. Dublini menetluste halduskoormus ja nende ebajärjekindel kohaldamine

Dublini menetluste arv kasvas umbes 90 000-lt 2014. aastal 160 000ni aastatel 2016 ja 2017. 
Aastatel 2016–2019 esitasid Saksamaa ja Prantsusmaa kõige enam vastuvõtmispalveid: nende 
osa kõigist vastuvõtmispalvetest oli kokku 68 %. Vähe Dublini vastuvõtmispalveid esitavad 
Hispaania, Eesti, Leedu, Läti, Slovakkia, Bulgaaria, Poola ja Tšehhi. Üllataval moel ei esita 
Hispaania Dublini vastuvõtmispalveid peaaegu üldse (2016. aastal 7; 2017. aastal 11; 
2018. aastal 7), vaatamata sellele, et varjupaigataotluste arv on suur ja kasvab (2016. aastal 

11 Eurostat, CP 44/2016: http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b2342_rapport-
information.pdf (vt lk 23); https://www.senat.fr/rap/r15-795/r15-7952.html; 
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf (vt lk 18–19).
12 CoA 2019, lk 48.

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b2342_rapport-information.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b2342_rapport-information.pdf
https://www.senat.fr/rap/r15-795/r15-7952.html
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf
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16 544; 2017. aastal 31 738; 2018. aastal 55 570). Võrdlusena esitas näiteks Kreeka 
2016. aastal 2886 vastuvõtmispalvet (51 091 varjupaigataotluse kohta), 2017. aastal 9784 
palvet (58 661 varjupaigataotluse kohta) ja 2018. aastal 5211 palvet (66 969 varjupaigataotluse 
kohta).
Dublini süsteem tekitab seega märkimisväärset haldus-, personali- ja finantskoormust, samas 
kui ainult 11 % üleandmistest toimub ka tegelikult. Ka siin täheldatakse olulisi lahknevusi 
riikide vahel: aastatel 2016–2019 oli üleandmiste toimumise protsent järgmine: Kreekas 
54,6 %, Rootsis 42,2 %, kuid Saksamaal ainult 11,2 %, Prantsusmaal 6,7 %, Itaalias 1,6 %.
Lisaks kohaldatakse kaalutlusõigust käsitlevaid sätteid (artikkel 17) väga harva. 
Suveräänsusklauslit kasutati 2018. aastal üle 155 000 varjupaigataotluse kohta vähem kui 2000 
korda. Kõige rohkem kasutasid seda Saksamaa (65 %), Madalmaad (13 %) ja Prantsusmaa 
(10 %). Mõned riigid kasutasid seda ainult üks kord (Austria, Taani, Poola), teised ei kasutanud 
kordagi (Sloveenia, Portugal, Rumeenia, Bulgaaria, Eesti). 

2.1.4. Liiga keerulised ja liiga pikad menetlused

Haldusformaalsused, mida varjupaigataotlejad peavad Euroopasse saabumisel täitma, on 
keerulised13. Kaasatud asutuste arv (haldus-, õigus-, meditsiini-, politseitöötajad, VVOd), 
nende geograafiline hajutatus ja asjaolu, et nad ei ole alati kättesaadavad, aeglustavad taotluste 
töötlemist tunduvalt. Teguriks on ka asutuste vahelise koostöö puudumine ja mõnel juhul vilets 
töömoraal nende töötajate hulgas. Prantsusmaal näiteks registreeritakse varjupaigataotlejad 
ühes riigi 11 prefektuurist, kuid kõik taotlejad peavad minema vestlusele riigi 
varjupaigaametisse (OFPRA), mis asub Pariisi piirkonnas.
Dublini menetluste osakaal varjupaigataotluste koguarvus on 2014. ja 2016.–2017. aasta 
vahelisel ajal suurenenud 15 %-lt kuni 26–27 %ni. Dublini üksuste tegevus liikmesriikides on 
seega märkimisväärselt kasvanud, mis põhjustab süsteemi ummistumist ja tähtaegade 
pikenemist. 
Mõned riiklikud asutused on pidanud toimikutega ülekoormatuse tõttu tegema 
ümberkorraldusi. Hilinemiste peamine tegur on inimressursside (eelkõige kaitseametnike ja 
tõlkide) puudus. Kättesaadavate andmete kohaselt on kõige vähem varjupaigaametnikke 
varjupaigataotluste arvu kohta Kreekas, Hispaanias ja Küprosel. Hispaanial oli 2019. aastal 197 
ametnikku 55 290 taotluse kohta, võrreldes 1121 ametnikuga 5 780 taotluse kohta Austrias. 
Suurenev sõltuvus ajutistest töötajatest, näiteks Kreekas ja Küprosel, võib nõrgestada 
ametiasutuste võimet taotlusi menetleda.
Dublini määruses on sätestatud tähtajad Dublini menetluse iga etapi kohta14. Nendest 
tähtaegadest ei peeta aga tihti kinni, sageli lausa mitme kuu võrra. Esineb ka lahknevusi 
menetluste lähtekoha tõlgendamises, mistõttu on vaja Euroopa Kohtu selgitusi (vt otsus 
kohtuasjas Mengesteab). 
Suutmatus kohaldada teatavaid klausleid (nt perekonna taasühinemine, saatjata alaealiste eest 
vastuvõtmine) ja tähtaegadest kinni pidada toob samuti esile probleemid, mis on seotud 
taotlejaid käsitleva teabe kontrollimise vajadusega. Paljud saabuvad ilma isikut tõendava 
dokumendita, mis muudab keeruliseks nende vanuse, kodakondsuse ja perekondlike sidemete 
kindlakstegemise ning nõuab täiendavat kontrollimist. 

13 La Cimade, „Règlement Dublin, la machine infernale de l’asile européen“ [Dublini määrus, Euroopa 
varjupaiga põrgulik masinavärk], aprill 2019.
14 Vt EPRS 2020, lk 68.
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2.2. Takistused varjupaigataotlejate üleandmisel

2.2.1. Liikmesriikide liiga lühike vastutusaeg

Pärast üleandmisotsuse langetamist on liikmesriikidel üleandmise teostamiseks aega 6 kuud 
(asjaomase isiku põgenemise korral 18 kuud). Vastasel juhul läheb vastutus tagasi 
üleandmispalve esitanud liikmesriigile.
Praktikas võib see piiratud vastutusaeg julgustada liikmesriike teatud juhtudel üleandmise 
teostamisega viivitama. Samuti ajendab see varjupaigataotlejaid menetlusest kõrvale hoiduma, 
et seejärel esitada oma taotlus juba teises liikmesriigis15.
Vastutusaja pikendamine võimaldaks võidelda teisese rände ja ebaseadusliku riigis viibimise 
vastu. 

2.2.2. Mitmesugused takistused

Takistusi on mitmeid ja eri laadi. Need ulatuvad üleandmispalve saanud liikmesriikide 
koostööst keeldumisest või koostöösoovimatusest kuni otsuste tühistamiseni riikide 
apellatsioonikohtute poolt või tähtaegade mittejärgimiseni. Veel üks tegur, mida ei saa eirata, 
on üleandmise menetluses olevate isikute „halduslik põgenemine“. Operatiivtasandil toovad 
liikmesriikide ametiasutused näiteks raskusi üleandmiste teostamisel ja transpordipiiranguid 
(sageli lennukiga), mida seavad lennuettevõtjad (üleantavate isikute arvu piirang lennu kohta, 
nimelise sõidupileti kohustus, lennuühenduste puudumine jms). 
Nõuetekohase vastuvõtusuutlikkuse puudumist või Dublini menetluste mittejärgimist on 
käsitletud ka Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikas. Nende kohtute 
otsustega on keelatud isikuid üle anda liikmesriikidesse, kus taotlejatele keeldutakse 
ebaõiglaselt andmast rahvusvahelist kaitset või kus esineb nende põhiõiguste rikkumise oht16. 
Dublini otsuste peale edasikaebamine on samuti väga sagedane. Iseenesest on tegu 
põhiõigusega, kuid see pikendab paljusid Dublini menetlusi, arvestades, et edasikaebamise 
määr on kõikides liikmesriikides väga kõrge, isegi kuni 80 %. Edasikaebamist kasutavad 
varjupaigataotlejad, kes ei soovi, et neid teisele riigile üle antaks, mõnel juhul võimalusena 
jääda endise liikmesriigi territooriumile. 

2.3. Rändajate liikumisteed, Euroopa varjupaigasüsteemi alahinnatud tegur

2.3.1. Teisene ränne, ainsa varjupaigataotluse põhimõtte vaenlane

Teisene ränne on isiku liikumine varjupaigataotluse eest vastutavast liikmesriigist mõnda teise 
liikmesriiki. Sellel nähtusel on Dublini süsteemile väga häiriv mõju. See häirib vastutava 
liikmesriigi määramise protsessi, suurendab Dublini menetluste arvu ja rikub ainsa 
varjupaigataotluse põhimõtet ELis.
ACVZ (Madalmaade nõuandekomitee rändeküsimustes)17 andmetel on teisene ränne 
märkimisväärselt suurenenud, kuigi varjupaigataotluste arv on pärast 2015.–2016. aastat 
vähenenud. Sellise rände kaks peamist sihtkohta on Saksamaa ja Prantsusmaa. Põhjuseid on 
mitu: perekondlikud sidemed, diasporaa olemasolu, keeleoskus, vastuvõtutingimused, tööturu 
võimalused, üleandmisega mittenõustumine. 

15 Madalmaade nõuandekomitee rändeküsimustes 2019.
16 EPRS 2020, lk 63.
17 Madalmaade nõuandekomitee rändeküsimustes 2019.
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Teisene ränne on tingitud ka ühest teisest süsteemi olulisest puudusest – kaitsemäärade 
erinevusest. Ühe silmatorkava näitena võib tuua, et afgaanide kaitstuse määr jääb sõltuvalt 
asjaomasest liikmesriigist vahemikku 6 % – 98 %. Iraaklaste puhul on see määr alates 8 % kuni 
98 %. Kuna puuduvad turvaliste päritoluriikide Euroopa nimekiri ja ühine riigiriskide analüüs, 
sunnivad need hindamise erinevused varjupaigataotlejaid kolima liikmesriiki, kus nad kõige 
tõenäolisemalt rahvusvahelist kaitset saavad. Teisest rännet soodustavaks teguriks on ka 
erinevused varjupaigataotlejate vastuvõtutingimustes.
Teisese rände ja selle suundumuste analüüs seab teatavate Dublini III määrusest põhimõtete 
asjakohasuse kahtluse alla. Vastuvõtutingimustele avaldavad mõju elamistingimuste 
erinevused eri liikmesriikides. Kui ei võeta arvesse varjupaigataotlejate püüdlusi ja 
liikmesriikide piiratud vastutusaega, stimuleerib see inimesi kolima oma soovitud liikmesriiki 
ja püsima „väljaspool süsteemi“, et nad saaksid esitada oma varjupaigataotluse mujal. 
Üksnes sanktsioonidele ja varjupaiga saamise piirangutele orienteeritud riiklikud strateegiad, 
mida praegu enamik riike eelistavad, pakuvad sellele probleemile vaid osalist lahendust. 
Süsteem, mis ei võta vähemalt mingil määral arvesse varjupaigataotlejate liikumisteid ja nende 
varjupaiga taotlemise põhjuseid konkreetses riigis, on määratud läbikukkumisele18. 

2.3.2. Rändevoogude suundumused

Seetõttu on oluline analüüsida rändajate liikumisteid, et reageerida rändevoogudele 
struktureeritumalt ja ühtlustada varjupaigamenetlusi. 
Viimasel ajal on suurenenud selliste isikute esitatud varjupaigataotluste arv, kes on riiki 
seaduslikult sisenenud viisavabaduse või elamisloa alusel. EASO andmetel esitasid 2019. aastal 
veerandi kõigist taotlustest viisavabaduse alusel riiki sisenenud isikud. Kuigi neid riike 
peetakse turvalisteks, on neis väga madal kaitstuse tase: Põhja-Makedoonia (1 %), Moldova 
(1 %), Venezuela (5 %), Albaania (6 %), Colombia (7 %), Ukraina (9 %). Seetõttu ummistavad 
varjupaigasüsteeme arvukad taotlused, mille puhul on vähe tõenäoline, et need rahuldatakse.
Andmete puudumine rändajate liikumisteede kohta ei lase Dublini III määruse toimimise 
tõrkeid paremini mõista. Seetõttu on väga oluline varjupaigaandmete koostalitlusvõime. Ka 
EASO-le tuleks võimaldada juurdepääs EURODACi andmetele turvalistel tingimustel, et ta 
saaks teha sellist analüüsimistööd ja laiendada eu-LISA rolli. 

2.3.3. Dublini läbikukkumise tagajärjed rändajatele

Dublini määruse ebatõhususe tõttu kannatavad ennekõike rändajad, kellele on juba osaks 
saanud rängad läbielamised oma riigis või teekonnal Euroopasse. Kuude või koguni aastate 
pikkune haldusrägastikus ekslemine ja ebakindlus kujutab uut traumat ja võimaldab 
inimkaubitsejatel prostitutsiooni või sunniviisilise töö võrgustike kaudu säilitada oma haaret 
rändajate üle. Dublini määruse ja Euroopa ühise varjupaigasüsteemi ebaõnnestumine on toonud 
kaasa arvukalt põhiõiguste rikkumisi. Tingimused Kreeka esmase vastuvõtu keskustes on 
muutunud taunimisväärseks ja ebainimlikuks.
Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste ja saatjata alaealiste parimate huvide kaitsmisele. Mitu 
liikmesriiki (Belgia, Prantsusmaa, Ungari) on loonud eriüksused saatjata alaealistega 
tegelemiseks, teised (Saksamaa, Poola, Küpros) kasutavad eriväljaõppega töötajaid. Kahjuks ei 
ole sellised head tavad üldlevinud.
Üheks põhitakistuseks on raskused rändajate vanuse kindlaksmääramisel. Praktika on 
liikmesriigiti erinev ja näiteks meditsiinilistel testidel põhinevate hindamiste usaldusväärsus on 

18 Seisukoht, mida toetab Regioonide Komitee. 8. detsembri 2018. aasta resolutsioon Euroopa ühise 
varjupaigasüsteemi kohta.
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kahtlane. Multidistsiplinaarsed lähenemisviisid, mida viivad läbi kvalifitseeritud eksperdid, 
võimaldavad koguda asjakohaseid näitajaid ja isikute vanust usaldusväärsemalt kindlaks 
määrata (sellised lähenemisviisid on kasutusel Ühendkuningriigis, Maltal, Itaalias, Kreekas, 
Madalmaades ja Prantsusmaal). Kuigi seadusliku esindaja määramine alaealiste saatmiseks või 
esindamiseks varjupaigamenetlustes on kohustuslik (artikkel 6), esineb selle rakendamisel 
siiski märkimisväärseid puudujääke. Lisaks ei anna mõned liikmesriigid alaealiste vajadustele 
kohandatud teavet. 
Õigus saada teavet (artikkel 4) on samuti üks põhimõte, mida ei järgita piisavalt: teavet antakse 
osaliselt; taotlejate juurdepääs õigusabile on piiratud; keelebarjäär ja tõlkide puudus; teabe 
andmisega hilinetakse19. Neid rikkumisi võib seletada vahendite puudumisega kohapeal, kuid 
tegemist on ka poliitiliste otsuste tagajärjega. 

2.4. Euroopa ühise varjupaigasüsteemi ja Dublini menetluste peatamine COVID-19 
kriisi ajal

Tervisekriisi ajal ja kehtestatud liikumispiirangute tõttu on Dublini menetlusi 
märkimisväärselt kärbitud või isegi täielikult peatatud. Eriti puudutab see varjupaigavestlusi. 
Kuigi mõned riigid on võtnud kasutusele vestlused kaugosaluse teel, on paljud vestlused 
lihtsalt edasi lükatud20. EASO avaldas 16. aprillil 2020 soovitused, mille eesmärk on tagada 
varjupaigaõiguse järjepidevus, kuid kuna puudub praegustele oludele kohandatud 
kriisijuhtimiskava, siis kahjustab see Dublini III määruse rakendamist veelgi enam. 

2.5. Uus juhtimiskord, liidu ametite kasvav roll

Arvukad lahknevused Dublini III määruse tõlgendamisel ja kohaldamisel liikmesriigiti 
kahjustavad määruse tõhusust. Mõned neist on teisese rände vastu võitlemise või menetlusaja 
lühendamise riiklike strateegiate tulemus. Teised tulenevad ajaloolistest tavadest või riiklike 
varjupaigaasutuste vahelise dialoogi puudumisest. Ühenduse huvid kannatavad iga kord: ühes 
riigis takistatud teisene ränne muutub probleemiks teise riigi jaoks.
Lisaks on liikmesriikide või liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel sõlmitud kahepoolseid 
lepinguid, et parandada menetluste tõhusust või tagada nende varjupaigataotlejate üleandmine 
või tagasisaatmine, kelle taotlused on tagasi lükatud (nt Hispaania–Maroko või Saksamaa–
Albaania kokkulepped). Nendest lepingutest tuleb teha õiged järeldused ning neid korrata 
võimalikult suuremas ulatuses, et vältida vigu tulevikus. 
Euroopa ühise varjupaigasüsteemi ja Dublini III määruse toimimist parandab tõenäoliselt ka 
liikmesriikide lähenemise ühtlustamine viisapoliitikas, arvestades, et paljud varjupaigataotlejad 
saabuvad liidu territooriumile seaduslikult tänu viisale või viisavabadusele.
Riikide süsteemide vahelise lähenemise parandamiseks haldab komisjon liikmesriikide Dublini 
süsteemi ekspertide võrgustikku. Võrgustiku koosolekud toimuvad siiski liiga harva (üks kuni 
kaks korda aastas) selleks, et neil oleks operatiivne roll.
Üha olulisemat ja proaktiivsemat rolli liikmesriikidevahelise lähenemise ja vastastikuse 
usalduse parandamisel ning ühise varjupaigakultuuri arendamisel etendab EASO. 2016. aastal 
asutas EASO „Dublini üksuste võrgustiku“, mis on aktiivsem kui vastav komisjoni loodud 
võrgustik. EASO koostab ka arvukaid suunisdokumente21. Lisaks korraldab tugiamet ka 
koolitusi Dublini üksuste töötajatele.
Operatiivtugi liikmesriikidele on tänaseks kõige tugevam EASO panus Dublini määruse 

19 EPRS 2020, lk 35–37.
20 EASO, aprill 2020: Euroopa ühise varjupaigasüsteemi teabelehed.
21 Nt: EASO, „Practical guide on the implementation of the Dublin III Regulation“, oktoober 2019. 
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rakendamisse. EASO kui tõeliselt sõltumatu ameti esilekerkimise soodustamine on Euroopa 
ühise varjupaigasüsteemi tõhususe parandamise prioriteet.
Lõppude lõpuks peab komisjon Dublini III määruse rakendamise raames tagama ka suurema 
kooskõla muude Euroopa ühise varjupaigasüsteemi sätetega (vastuvõtmine, 
varjupaigamenetlused). Euroopa ühise varjupaigasüsteemi uuendamine oleks mõttetu, ilma et 
suurendataks oluliselt nende isikute tagasisaatmise määra, kes ei vasta varjupaiga saamise 
tingimustele.
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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Dublini III määruse rakendamise kohta
(2019/2206(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) 
artikli 78 lõike 2 punkti e,

– võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 80 solidaarsuse ning vastutuse, sealhulgas 
finantskoormuse liikmesriikide vahelise õiglase jagamise põhimõtte kohta,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 1, 2, 3, 4, 18, 19 ja 47, 

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikleid 2, 3, 
5, 8 ja 13, 

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklit 14,

– võttes arvesse ÜRO üleilmset kokkulepet pagulaste kohta,

 võttes arvesse 1951. aasta pagulasseisundi konventsiooni ja 1967. aasta pagulasseisundi 
protokolli (Genfi konventsioon),

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrust (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 (uuesti 
sõnastatud), mis on tuntud kui Dublini III määrus1,

 võttes arvesse nõukogu 14. septembri 2015. aasta otsust (EL) 2015/15232 ja 
22. septembri 2015. aasta otsust (EL) 2015/16013, millega kehtestatakse rahvusvahelise 
kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2016)0270) Dublini III määruse muutmiseks,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni poolt 19. oktoobril 
2017 vastu võetud läbirääkimisvolitusi, mis kiideti heaks 16. novembri 2017. aasta 
täiskogu istungil ja mille esimeeste konverents kinnitas 17. oktoobril 2019,

– võttes arvesse oma 12. aprilli 2016. aasta resolutsiooni olukorra kohta Vahemerel ja 

1 ELT L 180, 29.6.2013, lk 31.
2 ELT L 239, 15.9.2015, lk 146.
3 ELT L 248, 24.9.2015, lk 80.
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vajaduse kohta töötada välja ELi terviklik rändekäsitus4,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu otsuseid, mis on seotud määrusega (EL) nr 
604/2013, eelkõige kohtuotsuseid C-695/15 PPU Mirza (ECLI:EU: C:2016 :188), C-
63/15 Ghezelbash (suurkoda) (*) (ECLI:EU:C:2016:409), C-155/15, Karim 
(ECLI:EU:C:2016:410), C-578/16 PPU C.K. jt (*) (ECLI:EU:C:2017:127), C-528/15 
Al Chodor (ECLI:EU:C:2017:213), C-36/17 Ahmed (kohtumäärus) 
(ECLI:EU:C:2017:273), C-490/16 A.S. (suurkoda) (ECLI:EU:C:2017:585), C-646/16 
Jafari (suurkoda) (*) (ECLI:EU:C:207:586), C-670/16 Mengesteab (suurkoda) 
(ECLI:EU:C:2017:587), C-60/16 Khir Amayri, ECLI:EU:C:2017:675, C-201/16 Shiri, 
(ECLI:EU:C:2017:805), C-360/16 Hasan (ECLI:EU:C:2018:35), C-647/16 Hassan 
(ECLI:EU:C:2018:368), C-213/17 X (ECLI:EU:C:2018:538), C-56/17 Fathi 
(ECLI:EU:C:2018:803), C-47/17 X (suurkoda) (ECLI:EU:C:2018:900), C-661/17 
M.A. jt (suurkoda) (*) (ECLI:EU:C:2019:53), C-163/17 Jawo (suurkoda) (*) 
(ECLI:EU:C:2019:218) ja C-582/17 H. (suurkoda) (*) ECLI:EU:C:2019:280 ning C-
715/17, C-718/17 ja C-719/17, Euroopa Komisjon vs. Poola, Ungari ja Tšehhi Vabariik, 

 võttes arvesse Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuseid, mis on seotud määrusega (EL) nr 
604/2013, ja eelkõige 5. detsembri 2013. aasta kohtuotsust Sharifi vs. Austria (koja 
otsus), 3. juuli 2014. aasta kohtuotsus Mohammadi vs. Austria (koja otsus), 21. oktoobri 
2014. aasta kohtuotsust Sharifi jt vs. Itaalia ja Kreeka (koja otsus), 4. novembri 2014. 
aasta kohtuotsust Tarakhel vs. Šveits (suurkoja otsus), ning Euroopa Inimõiguste Kohtu 
21. novembri 2011. aasta otsust, mis on seotud 18. veebruari 2003. aasta määrusega 
(EÜ) nr 343/2003 (Dublin II), kohtuasjas M.S.S. vs. Belgia ja Kreeka (suurkoja otsus) 
(kaebus nr 30696/09), 

 võttes arvesse komisjoni 13. mail 2015 esitatud Euroopa rände tegevuskava 
(COM(2015)0240),

 võttes arvesse 2019. aasta septembri nn Malta deklaratsiooni,

 võttes arvesse ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku 2017. aasta augusti uuringut „Left in 
limbo“ (Unarusse jäetud) Dublini III määruse rakendamise kohta,

 võttes arvesse Dublini III määruse hindamist 2015. aastal ja Dublini III määruse 
rakendamise hindamist 2016. aastal, mille viis komisjoni nimel läbi ICF International,

 võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja 2019. aasta novembri eriaruannet 2019/24 
„Varjupaigaküsimused, rändajate ümberpaigutamine ja tagasisaatmine: eesmärkide ja 
tulemuste vaheliste erinevuste käsitlemist tuleb tõhustada“,

 võttes arvesse komisjoni teatist „COVID-19: suunised varjupaiga- ja 
tagasisaatmismenetlusi ning ümberasustamist käsitlevate ELi õigusnormide 
rakendamise kohta“ (2020/C 126/02),

 võttes arvesse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) 2. juuni 2020. aasta 
aruannet COVID-19ga seotud erakorraliste meetmete kohta varjupaiga- ja 

4 ELT C 58, 15.2.2018, lk 9.
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vastuvõtusüsteemides,

– võttes arvesse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) 2020. aasta juuni 
aruannet pealkirjaga „Aastaaruanne varjupaigavaldkonna olukorra kohta Euroopa 
Liidus“,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse (EPRS) 2019. aasta jaanuari 
rakendamishindamist Dublini määruse kohta, mille koostasid dr Amandine Scherrer 
Euroopa Parlamendi mõjuhinnangute ja Euroopa lisaväärtuse direktoraadi 
järelhindamisüksusest (esimene osa) ja Euroopa Põgenike ja Pagulaste Nõukogu 
(ECRE) uurimisrühm järelhindamisüksuse taotluse alusel (teine osa),

 võttes arvesse teisi Euroopa Parlamendi tellitud uuringuid, eelkõige EPRSi 2016. aasta 
rakendamishindamist Dublini määruse ja varjupaigamenetluste kohta Euroopas, mille 
koostasid Gertrud Malmersjo ja Milan Remáč; kodanike õiguste ja põhiseadusküsimuste 
poliitikaosakonna (liidu sisepoliitika peadirektoraat) 2016. aasta juuni uuringut Dublini 
III määruse muutmise kohta, mille koostas Francesco Maiani; EPRSi 2018. aasta 
oktoobri uuringut „Euroopa mõõtme puudumisest tulenevad kulud 
varjupaigapoliitikas“, mille koostasid Wouter van Ballegooij ja Cecilia Navarra, ja 
EPRSi 2019. aasta märtsi uuringut Dublini süsteemi muutmise kohta, mille koostas 
Anja Radjenovic,

 võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni (LIBE) 
19. veebruaril 2020. aastal toimunud kuulamist,

 võttes arvesse automaatse Euroopa Parlamendi uuringu- ja dokumentatsioonikeskuse 
süsteemi kaudu saadud liikmesriikide parlamentide vastuseid nende töö kohta Dublini 
III määrusega,

 võttes arvesse Saksamaa vastuseid viiele küsimusele, mille LIBE-komisjoni esimees ja 
raportöör saatsid kõikidele Dublini menetluses osalevatele liikmesriikide 
ametiasutustele,

 võttes arvesse raportööri teabekogumisreise Bochumisse (Saksamaa), Ter Apelisse 
(Madalmaad), Bukaresti (Rumeenia) ja Lampedusale (Itaalia),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54 ning esimeeste konverentsi 12. detsembri 
2002. aasta otsuse (mis käsitleb algatusraportite koostamise loa andmise korda) artikli 1 
lõike 1 punkti e ja III lisa,

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni kirja,

 võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A9-
0245/2020),

A. arvestades, et 2015. aastal taotles EL+ riikides rahvusvahelist kaitset 1 393 920 ja 2016. 
aastal 1 292 740 varjupaigataotlejat ehk neli korda rohkem kui aastatel 2012 (373 375 
taotlust) ja 2013 (464 515); arvestades, et rahvusvahelise kaitse taotluste arv EL+ 
riikides suurenes uuesti 2018. aasta (665 920) ja 2019. aasta (738 425) vahel, võrdudes 
0,13 % ELi kogurahvastikuga 2019. aastal; 

https://www.europarl.europa.eu/committees/et/femm
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B. arvestades, et lapsed moodustavad peaaegu poole ELis esitatud varjupaigataotlustest ja 
2019. aastal esitas rahvusvahelise kaitse taotluse ligikaudu 17 700 saatjata alaealist; 
arvestades, et 86 % neist olid poisid ja 90 % vanuses 14–18 aastat;

C. arvestades, et liikmesriik, kes väljastab kolmanda riigi kodanikule viisa, vastutab 
Dublini III määruse artikli 12 kohaselt tema rahvusvahelise kaitse taotluse 
läbivaatamise eest; arvestades, et Dublini III määruse artikli 14 kohaselt vaatab 
viisanõudest vabastatud liikmesriigi territooriumile sisenenud kolmanda riigi kodaniku 
või kodakondsuseta isiku taotluse läbi nimetatud liikmesriik;

D. arvestades, et 2019. aastal tehti Dublini vastuvõtmispalvete kohta 145 000 otsust; 
arvestades, et 2019. aastal oli heakskiidumäär Dublini vastuvõtmispalvete kohta tehtud 
otsuste puhul 62 %

E. arvestades, et üks kolmandik liikmesriike võttis aastatel 2008–2017 vastu 90 % 
varjupaigataotlejatest; 

F. arvestades, et määrates kindlaks liikmesriigi vastutust varjupaigataotluse läbivaatamise 
eest, lähtutakse tähtsuse järjekorras järgmistest kriteeriumidest: perekonna ühtsus, 
elamislubade või viisade väljastamine, ebaseaduslik riiki sisenemine või riigis viibimine 
ning viisavabastus; arvestades, et kui ükski neist põhjustest ei kohaldu, saab artikli 3 
lõike 2 alusel vastutavaks esimene liikmesriik, kellele varjupaigataotlus esitati; 
arvestades, et artikli 13 ebaproportsionaalse kasutamise tõttu, mille kohaselt vastutab 
varjupaigataotluse läbivaatamise eest liikmesriik, kuhu esimesena ebaseaduslikult 
siseneti, ei jaotata vastutust liikmesriikide vahel õiglaselt; arvestades, et mitu esmase 
saabumise liikmesriiki Vahemere piirkonnas, Kreeka, Itaalia, Malta, Küpros ja 
Hispaania, said eelkõige 2015.–2016. aasta rändekriisi ajal suure osa esmakordseid 
taotlusi;

G. arvestades, et 2018. aastal registreeriti suurim taotluste arv Saksamaal (82,8 miljonit 
elanikku, 18,6 % ELi kogurahvastikust) – 184 180 ehk 28 % kõigist taotlustest, mis 
võrdub 0,22 %-ga Saksamaa elanikkonnast, talle järgnesid Prantsusmaa (66,9 miljonit 
elanikku, 15 % ELi kogurahvastikust) 120 425 taotlusega (19 % kõigist taotlustest, mis 
võrdub 0,18 %-ga riigi elanikkonnast), Kreeka (10,74 miljonit elanikku, 2,4 % ELi 
kogurahvastikust) 66 695 taotlusega (11 % kõigist taotlustest, mis võrdub 0,62 %-ga 
riigi elanikkonnast), Itaalia (60,48 miljonit elanikku, 13,6 % ELi kogurahvastikust) 
59 950 taotlusega (10 % kõigist taotlustest, mis võrdub 0,01 %-ga riigi elanikkonnast) 
ning Hispaania (46,66 miljonit elanikku, 10,49 % ELi kogurahvastikust) 52 700 
taotlusega (9 % kõigist taotlustest, mis võrdub 0,11 %-ga riigi elanikkonnast);

H. rõhutab, et aastatel 2016–2019 esitasid Saksamaa ja Prantsusmaa ülekaalukalt kõige 
rohkem vastuvõtmispalveid (68 % kõigist taotlustest), samas kui Hispaania, Eesti, 
Leedu, Läti, Slovakkia, Bulgaaria, Poola ja Tšehhi Vabariik esitasid vähe 
vastuvõtmispalveid; rõhutab, et Hispaania ei esitanud peaaegu ühtegi Dublini 
vastuvõtupalvet, hoolimata varjupaigataotluste suurest ja üha kasvavast hulgast; 
arvestades, et riikide vahel on suured erinevused: aastatel 2016–2019 toimus 54,6 % 
üleandmistest Kreekast, 42,2 % Rootsist, 11,2 % Saksamaalt, 6,7 % Prantsusmaalt ja 
1,6 % Itaaliast; arvestades, et mitme riigi osas esineb märkimisväärseid teabelünki;

I. arvestades, et Dublini määrus tugineb põhieeldusele, et varjupaigataotlejatele tagatakse 
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võrdsed õigused kõigis liikmesriikides ja iga taotlus vaadatakse õiglaselt läbi, olenemata 
sellest, millises ELi riigis on taotlus esitatud; arvestades, et see ei vasta kaugeltki 
tegelikkusele;

J. arvestades, et liikmesriigid on ainult väga piiratud määral kasutanud määruse 
ülalpeetavate isikute klauslit (artikkel 16) või humanitaar- ja diskretsiooniklauslit 
(artikkel 17); arvestades, et need klauslid pakuvad mõistlikke lahendusi perekonna 
taasühinemiseks või ümberpaigutamiseks, sealhulgas pärast maaletoimetamist;

K. arvestades, et enamiku Dublini menetluste puhul ei rakendata korrektselt kriteeriumide 
tähtsusjärjestust ega kehtestatud tähtaegu ning üleandmist ei toimu; arvestades, et laste 
ja perekondadega seotud olukordades kahjustavad need puudused eelkõige lapse huvisid 
ning varjupaigataotlejate õigust perekonna taasühinemisele;

L. arvestades, et andmed ja uuringud Dublini III määruse rakendamise kohta näitavad 
perekonda käsitlevate sätete pidevat eiramist ja lapse parimate huvide põhimõtte 
ebaõiget kohaldamist; arvestades, et näiteks 2018. aastal kasutati perekonna ühtsuse 
kriteeriumit vaid 5 % vastuvõtmispalvete puhul Prantsusmaal (12 000 taotlusest) ja 
3,7 % puhul Saksamaal (17 500 taotlusest), kusjuures Belgias, Rootsis ja Šveitsis oli see 
näitaja veelgi madalam; rõhutab, et Kreeka esitas seevastu 2018. aastal 77,3 % oma 
vastuvõtmispalvetest perekonna ühtsuse kriteeriumi alusel; arvestades, et perekonna 
taasühinemise taotlusi rahuldatakse harvem (48 % juhtudest) kui kõigi menetluste puhul 
keskmiselt (67,6 % juhtudest); arvestades, et määruse artiklite 16 ja 17 tõhusa 
rakendamisega oleks võimalik tagada varjupaigataotlejate õigus pereelule ja perekonna 
ühtsusele;

M. arvestades, et Dublini III määruse rakendamisel on esinenud märkimisväärseid puudusi, 
sealhulgas saabujate suure arvu tõttu 2015. aastal ja COVID-19 pandeemia tõttu, mis on 
õõnestanud liikmesriikidevahelist usaldust ja õigust rahvusvahelisele kaitsele ning 
toonud kaasa põhiõiguste rikkumisi; arvestades, et Dublini III määruse eeskirjad on 
osutunud sobimatuks märkimisväärse rändajate sissevooluga toimetulekuks ning selle 
tulemuseks on meil süsteem, mis paneb mõnele liikmesriigile ülemäärase vastutuse ja 
koormuse; 

N. arvestades, et Malta deklaratsioonis kokku lepitud ajutine solidaarsusmehhanism 
otsingu- ja päästetöödeks Vahemerel, mille Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Malta 
allkirjastasid 23. septembril 2019, kehtis vähemalt kuue kuu jooksul; arvestades, et 
ükski teine liikmesriik ei ühinenud selle ajutise kokkuleppega;

O. arvestades, et ennetava tegevuskava sätet (artikkel 33) ei ole kunagi kasutatud;

P. arvestades, et Dublini III määruse artikli 28 kohaselt võib isikut erandkorras kinni 
pidada selleks, „et tagada üleandmismenetluse täideviimine“ juhul, kui on olemas 
asjaomaste isikute „märkimisväärne põgenemise oht“; arvestades, et see määratlus jääb 
ebaselgeks ja selle tõlgendamine on liikmesriigiti erinev;

Q. arvestades, et alati ei peeta kinni varjupaigataotlejate, eelkõige laste jaoks mõeldud 
menetluslikest tagatistest ja kaitsemeetmetest; arvestades, et menetluste kestus ja 
tulemuste puudulik prognoositavus koos halbade vastuvõtutingimuste ja sotsiaalse 
ebakindlusega mõjutavad varjupaigataotlejate heaolu, kes on paljudel juhtudel saanud 
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traumeerivaid kogemusi kodumaal ja/või teel ELi;

R. arvestades, et Dublini III määruse rakendamine on tihedalt seotud muude Euroopa 
varjupaiga- ja rändepoliitikat käsitlevate dokumentide rakendamisega; arvestades, et 
Dublini III määruse rakendamist on mõjutanud eelkõige puudused uuesti sõnastatud 
varjupaigamenetluste direktiivi (2013/32/EL), uuesti sõnastatud vastuvõtutingimuste 
direktiivi (2013/33/EL) ja uuesti sõnastatud miinimumnõuete direktiivi (2011/95/EL) 
rakendamisel; arvestades, et Euroopa Komisjon peaks tegema tõhusamat tööd, 
sealhulgas rikkumismenetluste abil, tagamaks et liikmesriigid järgivad neid direktiive;

S. arvestades, et mõned puudused tulenevad Dublini määruse ülesehitusest ja neid ei saa 
kõrvaldada pelgalt määruse parema rakendamise abil;

T. arvestades, et teabelüngad takistavad Dublini III määruse rakendamise põhjalikku 
hindamist; arvestades, et liikmesriigid ei esita statistilist teavet süstemaatiliselt ja 
järjepidevalt, vaid erineva üksikasjalikkuse või sagedusega; arvestades, et peamised 
teabelüngad hõlmavad vastuvõtmispalvete aluseid, menetluste kestust, ressursse, 
tagasivõetud taotlusi, ebaõnnestunud üleandmisi, apellatsioonimenetlusi ja 
kinnipidamisi;

U. arvestades, et 6. novembril 2017 võttis parlament kahekolmandikulise häälteenamusega 
vastu seadusandliku resolutsiooni Dublini IV määruse uuesti sõnastamise ettepaneku 
kohta;

Solidaarsuse põhimõtte integreerimine Euroopa ühisesse varjupaigasüsteemi 

1. on seisukohal, et kehtiva Dublini III määrusega pannakse väikesele osale 
liikmesriikidest ebaproportsionaalselt suur vastutus, eriti juhul, kui saabujaid on palju; 
on seisukohal, et tulenevalt oma geograafilisest asukohast paneb Dublini III määruses 
sätestatud esmase sisenemise liikmesriigi kriteerium just eesliini riikidele enneolematu 
ja ebaproportsionaalselt suure koormuse seoses varjupaigataotlejate registreerimise ja 
vastuvõtmisega; juhib tähelepanu sellele, et oma praegusel kujul kavandatud ja 
rakendatud Dublini III määrusega ei ole suudetud tagada selle peamist eesmärki, 
milleks on varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava liikmesriigi kiire 
kindlaksmääramine, ning seega kindlustada vastutuse õiglane jaotus liikmesriikide 
vahel ning tõhus ja kiire juurdepääs varjupaigamenetlustele;

2. rõhutab, et komisjoni 2015. aasta ettepanekul asutatud esmase vastuvõtu keskused ja 
ajutine ümberpaigutamisprogramm olid mõeldud selleks, et hõlbustada 
varjupaigataotluste haldamist taotlejate sisenemisel ELi territooriumile, ning see oli 
pragmaatiline lähenemisviis, mis kõrvaldas Dublini III määruse puudused, mis hakkasid 
tol ajal ilmsiks tulema; tuletab lisaks meelde selliste ELi ametite nagu EASO ja Frontex 
panust nende liikmesriikide toetamisse, kes seisavad silmitsi ülejõukäiva koormusega 
varjupaigaõigustiku rakendamisel, ning rõhutab vajadust parandada nende asutuste 
vahelist koostööd;

3. rõhutab, et kriteeriumide hierarhia ebaõige kohaldamine, eelkõige esmase sisenemise 
liikmesriigi kriteeriumi ülemäärane kasutamine ja üleandmiste ebatõhus teostamine, on 
suurendanud teatavate liikmesriikide, eriti nn eesliini liikmesriikide 
ebaproportsionaalselt suurt vastutust; on seisukohal, et seetõttu vajab EL jätkusuutlikku 
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solidaarsusmehhanismi, millega kehtestatakse õiglased eeskirjad vastutuse jagamiseks 
liikmesriikide vahel kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 80 ning austades 
täielikult varjupaigataotlejate põhiõigust turvalisusele ja kaitsele;

4. on seisukohal, et kõige suurema surve all olevatele liikmesriikidele tuleb tagada rohkem 
vahendeid ja suutlikkust, näiteks EASO kaudu, seni kuni Dublini süsteemi ei reformita;

5. tuletab meelde, et varjupaigaõigus on põhiõigus; rõhutab, et varjupaigamenetluse 
eesmärk on vaadata läbi taotlused ja anda rahvusvaheline kaitse taotlejatele, kes selleks 
kvalifitseeruvad, nähes samas ette kiire ja õiglase otsuse nende jaoks, kes ei 
kvalifitseeru;

6. märgib, et vastavalt Dublini III määruse artikli 24 lõikele 4 võivad liikmesriigid taotleda 
isiku tagasivõtmist või viia läbi tagasisaatmismenetluse isikute puhul, kelle 
rahvusvahelise kaitse taotlus on liikmesriigis lõpliku otsusega tagasi lükatud; rõhutab, et 
artikli 24 lõike 4 kohaldamise kontekstis võib nende isikute tagasisaatmine, kellel ei ole 
õigust rahvusvahelisele kaitsele, eelkõige vabatahtlikkuse alusel, aidata kaasa ELi 
rändepoliitika toimimisele;

7. väljendab heameelt ümberpaigutamist käsitlevate 2015. ja 2016. aasta nõukogu otsuste 
üle, mis võeti vastu kiireloomulise solidaarsusmeetmena; väljendab pettumust 
liikmesriikide kohustuste täitmata jätmise üle solidaarsuse ja vastutuse jagamise 
valdkonnas, tunnistades samas mõnede liikmesriikide positiivset panust; tuletab meelde, 
et Euroopa Komisjon ei järginud Euroopa Parlamendi 18. mai 2017. aasta resolutsioonis 
väljendatud üleskutset esitada ettepanek ümberpaigutamismeetmete pikendamiseks kuni 
reformitud Dublini III määruse vastuvõtmiseni; rõhutab, et ajutised ümberpaigutamise 
kokkulepped ei asenda ühtlustatud ja kestlikku Euroopa ühist varjupaigasüsteemi; 

8. taunib asjaolu, et erinevalt Euroopa Parlamendist ei võtnud nõukogu Dublini IV 
määruse uuesti sõnastamise ettepaneku suhtes seisukohta, blokeerides nii jõupingutused 
Dublini III määruse reformimiseks, hoolimata selle hästi dokumenteeritud puudustest; 
on seisukohal, et sellist blokeerimist võib tõlgendada ELi lepingu artikli 13 lõikes 2 
sätestatud ELi institutsioonide vastastikuse ja siira koostöö põhimõtte rikkumisena, 
pidades ühtlasi silmas asjaolu, et nõukogu on alati püüdnud saavutada ühehäälset 
kokkulepet, kuigi aluslepingutes on ette nähtud kvalifitseeritud häälteenamus; peab eriti 
kahetsusväärseks, et liidus kehtivad endiselt needsamad eeskirjad, mis on osutunud 
ebatõhusaks suure hulga saabujate haldamisel; nõuab Euroopa ühise varjupaigasüsteemi 
kiiret reformimist;

9. märgib, et artiklis 33 sätestatud varajase hoiatamise, valmisoleku ja kriisiohjamise 
mehhanismi ei ole seni kohaldatud, isegi mitte 2015.–2016. aastal saabunud isikute 
suure arvu tingimustes; märgib lisaks, et ajutise kaitse direktiivi sätteid, mille eesmärk 
oli käsitleda ajutist kaitset nende ümberasustatud isikute massilise sissevoolu korral, kes 
ei saa oma päritoluriiki tagasi pöörduda, ei ole veel kordagi kohaldatud; 

10. on seisukohal, et ELis tuleks luua solidaarsusel põhinev mehhanism, et tagada 
varjupaigaõiguse järjepidevus ELis, eesmärgiga kindlustada juurdepääs varjupaigale ja 
vastutuse jagamine liikmesriikide vahel; rõhutab, et kõnealuse mehhanismi keskmesse 
peaks alati jääma varjupaigataotlejate põhiõiguste kaitse; on seisukohal, et selline 
mehhanism peaks võimaldama osaleda kodanikuühiskonna organisatsioonidel, kes 
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pakuvad professionaalset abi rahvusvahelist kaitset vajavatele inimestele, eriti kui see 
on õiguslikku laadi;

11. rõhutab, et artiklis 17 sisalduvat kaalutlusõigust käsitlevat klauslit, mis võimaldab 
liikmesriigil võtta vastutuse varjupaigataotluse eest, isegi kui teda ei ole Dublini III 
määruse kohaselt määratud vastutavaks liikmesriigiks, kasutatakse erinevalt, harva ja 
ainult vähestes liikmesriikides; märgib, et 2018. aastal esines enamik selliseid 
juhtumeid Saksamaal, Madalmaades ja Prantsusmaal; kutsub kõiki liikmesriike üles 
kasutama paremini ära artiklis 17 sätestatud kaalutlusõigust, et tegeleda keeruliste 
olukordade ja humanitaarhädaolukordadega, kuni puudub alaline 
solidaarsusmehhanism; on seisukohal, et artikli 17 kaalutlusõigust käsitlevaid sätteid 
tuleks kasutada solidaarsusvahendina vastutuse jagamiseks, eelkõige olukordades, kus 
saabub palju inimesi maismaalt ja merelt, või esmase vastuvõtu keskustes viibivate 
varjupaigataotlejate üleandmiseks, kes elavad praegu ebainimlikes, alandavates, 
ebasanitaarsetes ja ohtlikes tingimustes, ilma piisava juurdepääsuta füüsilise ja vaimse 
tervise toele; 

12. on seisukohal, et tuleks tõhusalt rakendada perekonna ühtsust käsitlevaid sätteid, mis on 
vastutuse kindlaksmääramise kriteeriumide tähtsusjärjestuses esimesed, ja et perekonna 
ühtsuse toetuseks võiks laialdasemalt kasutada ülalpeetavaid isikuid käsitlevaid sätteid 
(artikkel 16) ning kaalutlusõiguse klauslit (artikkel 17);

13. toonitab Dublini III määruse rakendamisega seotud arvukaid probleeme; märgib 
märkimisväärset operatiiv- ja tehnilist tuge, mida EASO osutab liikmesriikide 
ametiasutustele Dublini menetluste rakendamisel, eelkõige esmase vastuvõtu keskustes; 

14. palub komisjonil ja liikmesriikidel hõlbustada EASO ametnike tööd, lubades vestluse 
läbiviijal kõneleda muus kui selle riigi ametlikus keeles, kus vestlus aset leiab, tagades 
samas, et taotlejale pakutakse suulist tõlget keeles, millest ta aru saab; rõhutab, et EASO 
peab oma tegevuses järgima kõrgeimaid standardeid ning seadma oma töös kesksele 
kohale rahvusvahelist kaitset vajavate taotlejate huvid, sealhulgas laste parimad huvid; 
nõuab piisavate rahaliste ja inimressurssidega Euroopa Varjupaigaameti loomist, et 
toetada liikmesriike Dublini menetlustes; nõuab tungivalt, et Euroopa Dublini üksuste 
töökorraldus ja personaliplaneerimine oleks piisav selleks, et muuta sujuvamaks Dublini 
määrusega seotud menetluste lõpuleviimine ning eelkõige tagada Dublini III määruse 
III peatüki nõuetekohane kohaldamine, mis seob varjupaigataotleja konkreetse 
liikmesriigiga;

Põhiõiguste kaitsmine

15. juhib tähelepanu sellele, et kõigi Dublini III määruse rakendamiseks võetavate 
meetmete keskmes peab olema põhiõiguste kaitse, sealhulgas laste, inimkaubanduse 
ohvrite, LGBTI-inimeste ja teiste haavatavate isikute kaitse; juhib tähelepanu inimlikele 
kannatustele, mida Euroopa ühise varjupaigasüsteemi puudused põhjustavad 
varjupaigataotlejatele, kelle vaimset tervist juba niigi nõrgestavad traumad, mida nad on 
kogenud oma päritoluriigis ja tõenäoliselt ka rändeteedel; 

16. tuletab meelde, et varjupaigataotlejatel on õigus saada menetluste kohta täielikku teavet; 
peab kahetsusväärseks, et varjupaigataotlejatele antava teabe tase erineb liikmesriigiti 
märkimisväärselt; nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid alaealistele kohandatud, 
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lapsesõbraliku teabe ja eritoetuse; rõhutab, et õigusabi ja suulise tõlke pakkumine on 
taotlejate teabe saamise õiguse tagamisel keskse tähtsusega;

17. juhib tähelepanu sellele, et varjupaigataotlejate, eelkõige haavatavate isikute, alaealiste 
ja perekondade üleandmisega võib kaasneda nende inimõiguste rikkumine; kordab, et 
tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse ning inimõiguste rikkumine on piisav põhjus 
üleandmise peatamiseks isegi siis, kui sihtriigis ei esine süsteemseid puudusi; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid hindaksid nõuetekohaselt riske, millega taotlejad võivad 
sihtliikmesriikides kokku puutuda; rõhutab eelkõige, et üleviimine peab toimuma viisil, 
mis ei sea mingil juhul isikuid tagasi- ja väljasaatmise ohtu;

18. märgib, et vastavalt artiklis 28 sätestatule võib varjupaigataotlejaid Dublini menetluse 
alusel kinni pidada üksnes viimase abinõuna, mida kasutatakse vaid juhul, kui see on 
kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega ning kui ei ole võimalik tulemuslikult 
rakendada ühtegi alternatiivset ja leebemat sunnimeedet, et tagada üleandmismenetluse 
läbiviimine juhtudel, kus esineb märkimisväärne põgenemisoht; kutsub liikmesriike üles 
tegema konkreetseid jõupingutusi, et leida kinnipidamisele sobivad alternatiivid;

19. on seisukohal, et selline kinnipidamine peab olema võimalikult lühike ega tohi kesta 
kauem kui on mõistlikult vajalik nõutavate haldusmenetluste täitmiseks nõuetekohase 
hoolsusega, kuni toimub käesoleva määruse kohane üleandmine; rõhutab, et kuna 
puuduvad ühtlustatud kriteeriumid põgenemise ohu kindlaksmääramiseks, on 
liikmesriigid vastu võtnud lahknevaid ja mõnikord vastuolulisi kriteeriume; kutsub 
liikmesriike ja komisjoni üles selgitama mõistet „märkimisväärne põgenemise oht“;

20. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles selgelt väljendama, et kinnipidamine ei ole kunagi 
lapse parimates huvides;

21. tuletab meelde, et Euroopa Inimõiguste Kohtu hinnangul5 on õigusvastane kehtestada 
alaealise suhtes kinnipidamismeedet, võtmata arvesse tema parimaid huve, tema 
individuaalset olukorda saatjata alaealisena, kui see on asjakohane, või ilma 
proportsionaalsuse hindamiseta või ilma, et oleks olemas alternatiivid kinnipidamisele;

22. rõhutab, et laste kaitsmise lõppeesmärk, näiteks lastega kaubitsemise vastu, peab alati 
olema ülimuslik, et tagada lapsrändajatele kiire juurdepääs haridusele, tervishoiule ja 
asjakohasele majutusele; rõhutab, et saatjata laste suhtes tuleks võtta sobivaid 
kaitsemeetmeid, nagu tõhus eestkoste;

23. juhib tähelepanu arvukatele ja süsteemsetele puudustele seoses kriteeriumide 
tähtsusjärjestuse järgimisega; rõhutab, et perekonna ühtsus pole kaugeltki kõige 
sagedamini kasutatav kriteerium, kuigi määruse III peatüki kohaselt on see 
tähtsusjärjestuses esimesel kohal; on seisukohal, et liikmesriigid peaksid vastastikuse 
koostöö põhimõtte alusel aitama pädevatel asutustel ja kolmandate riikide kodanikel 
parandada olemasolevate tõestatud perekondlike sidemete kindlakstegemist vastutava 
liikmesriigi määramise menetluses; palub komisjonil tagada täielik kriteeriumide 
tähtsusjärjestuse järgimine; 

5 EDAL, Euroopa Inimõiguste Kohus; Rahimi vs. Kreeka, (kaebus nr 8687/08), 5. juuli 2011. aasta kohtuotsus: 
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-rahimi-v-greece-application-no-868708-1 

https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-rahimi-v-greece-application-no-868708-1
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24. peab hädavajalikuks selgitada perekonna taasühinemise kriteeriumi kohaldamise 
tingimusi ning vastavalt määruse artikli 7 lõikele 3 seada prioriteediks artiklite 8, 10 ja 
16 kohaldamine peamiste kriteeriumidena varjupaigataotluse läbivaatamise eest 
vastutava liikmesriigi kindlaksmääramisel, et tagada perekonna ühtsuse õiguse 
tulemuslik kasutamine ja perekonna taasühinemise otsuste kiirem rakendamine; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles ühtlustama perekonna taasühinemiseks nõutavat 
tõendamisstandardit paremini saavutatavate standardite ja nõuete suunas; juhib 
tähelepanu sellele, et mõiste „perekond“ tõlgendamine on liikmesriigiti erinev, mis aitab 
kaasa kriteeriumide tähtsusjärjestuse mittejärgimisele ja süsteemi 
düsfunktsionaalsusele; kutsub seetõttu komisjoni üles hoolikalt jälgima perekonnaga 
seotud määratluste nõuetekohast kohaldamist liikmesriikides, nagu need on määratletud 
määruse artiklis 3;

25. tuletab meelde, et määruse kohaselt tuleks kõigis lapsi puudutavates Dublini 
menetlustes ja otsustes esikohale seada lapse huvid; peab kahetsusväärseks, et 
liikmesriigid tõlgendavad lapse parimaid huve erinevalt;

26. taunib asjaolu, et sageli halvendavad ebapiisavad identifitseerimismehhanismid ja 
mõnikord ekslikud vanuse hindamise meetodid alaealiste olukorda veelgi enam, 
põhjustades viivitusi või mõjutades Dublini menetluse tulemusi negatiivselt; märgib, et 
teatavates liikmesriikides on välja töötatud head tavad, näiteks saatjata alaealistele 
spetsialiseerunud töötajate kasutamine või multidistsiplinaarne lähenemisviis vanuse 
kindlaksmääramiseks;

27. väljendab tõsiselt muret selle pärast, et paljudes liikmesriikides toimub esindaja 
määramine saatjata alaealiste abistamiseks Dublini menetlustes praktiliste probleemide 
tõttu sageli viivitusega või ei ole see alati tagatud; märgib samuti, et mõnes riigis ei ole 
need esindajad Dublini menetlustest piisavalt teadlikud ning saatjata alaealistel puudub 
lastesõbralik tugi;

Menetluste lihtsustamine, tähtaegade märkimisväärne lühendamine ja õiguse säilitamine 
tõhusale õiguskaitsevahendile 

28. rõhutab, et üleandmismenetluste arv kasvas aastatel 2016–2017 tunduvalt, põhjustades 
märkimisväärseid tööjõu-, materjali- ja finantskulusid; taunib siiski asjaolu, et 
üleandmine toimus ainult 11 %-l juhtudest, mis on veel üks varjupaigasüsteemide 
sagedase ülekoormatuse tegur, näidates selgelt, et määrus ei ole tõhus; peab 
hädavajalikuks teha jõupingutusi, et kindlustada juurdepääs teabele ning kiired 
menetlused perekonna taasühinemiseks ja varjupaigataotlejate üleandmiseks; 

29. rõhutab Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Liidu Kohtu viimaste aastate laialdast 
kohtupraktikat, mis on selgitanud Dublini määruse kohase üleandmise vältimise 
vastuvõetavaid põhjuseid, eelkõige mis tahes ohuallikat üksikisikule; märgib eelkõige 
üha suurenevat hulka Euroopa ja riigikohtute otsuseid peatada üleandmine 
liikmesriikidele, kus varjupaigataotleja jäetaks ebaõiglaselt ilma rahvusvahelisest 
kaitsest (kaudne tagasisaatmine) või õigusest Dublini määruse kohasele menetlusele; 
taunib asjaolu, et varjupaigataotlejad on teatavates liikmesriikides ebainimliku või 
alandava kohtlemise ohvrid;

30. märgib, et puudujäägid riiklike varjupaigaasutuste struktuuris ja toimimises koos 
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vahendite nappusega on põhjustanud viivitusi Dublini menetlustes ja takistanud 
määruse kohaldamist; märgib, et kuigi enamikul riikidel on üksainus 
varjupaigaküsimustele spetsialiseerunud asutus, on mõned liikmesriigid otsustanud 
jagada vastutuse erinevate asutuste vahel, tekitades varjupaigataotlejate jaoks teatavatel 
juhtudel praktilisi raskusi ja lahknevusi määruse rakendamisel;

31. rõhutab, et Dublini menetluse tõhusus sõltub ka iga riikliku varjupaigaasutuse töö 
kvaliteedist ja töötajate arvust; märgib, et töötajate arv varjupaigaasutustes võib ühe 
varjupaigataotleja kohta olla väga erinev; rõhutab, et Dublini riiklikel üksustel napib 
töötajaid, samas kui nende töökoormus on märkimisväärselt suurenenud; kutsub 
liikmesriike üles suurendama ressursse, mis on vajalikud Dublini III määruse 
toimimiseks, eelkõige varjupaigaametnike arvu osas;

32. juhib tähelepanu koostöö ja teabejagamise puudumisele riikide vahel, mis kahjustab 
oluliselt ELi solidaarsuse põhimõtet ja aitab otseselt kaasa süsteemide ülekoormamisele 
teatavates liikmesriikides;

33. rõhutab, et ebaseadusliku sisenemise kriteeriumi ülemäärane ja osaliselt sobimatu 
kohaldamine paneb ebaproportsionaalselt suure koormuse esmase sisenemise riikidele, 
kellel sageli puuduvad vahendid ja suutlikkus varjupaigataotlejate vastuvõtmiseks ja 
registreerimiseks; märgib, et tagasivõtmispalved on viimastel aastatel olnud Dublini 
menetluste domineeriv vorm, mis tähendab, et enamik Dublini menetlusega hõlmatud 
isikuid on juba taotlenud varjupaika teises liikmesriigis; märgib, et nii Schengeni alasse 
kuuluvate liikmesriikide kui ka sellest väljapoole jäävate liikmesriikide suhtes tuleks 
kohaldada piisavaid meetmeid teisese rände vältimiseks;

34. tuletab meelde, et Dublini menetluse kõigile etappidele on seatud ajalised piirangud 
selleks, et menetlus oleks lühike ja võimaldaks kiiret juurdepääsu 
varjupaigamenetlusele; märgib, et tähtaegade arvutamise ja iga menetluse alguse 
määramise hetke osas valitsevad liikmesriikide vahel endiselt ebaselgus ja erinevused; 
teeb ettepaneku täpsustada ja ühtlustada tingimusi, mis käivitavad üleandmismenetluse;

35. on seisukohal, et mõnel juhul vähendavad Dublini III määruse kohased vastutuse 
üleandmise eeskirjad varjupaigamenetluste tõhusust ja üleandmiste teostamist, 
suurendades varjupaigataotleja põgenemise ohtu; peab kahetsusväärseks, et 
liikmesriigid keelduvad üleandmisest sageli otsitud põhjustel; on seisukohal, et need 
tegurid on muu hulgas kaasa aidanud teisese rände suurenemisele, julgustades 
varjupaigataotlejaid püsima „väljaspool süsteemi“; palub komisjonil eeskirjad läbi 
vaadata, et parandada üleandmiste läbiviimist ja loobuda vastutuse üleandmisest 
juhtudel, kui varjupaigataotleja põgeneb, suurendada usaldust liikmesriikide vahel, 
jälgida olukorda ja vajaduse korral määrata karistusi liikmesriikidele, kes üleandmisest 
keelduvad; 

36. märgib, et kriteeriumide hierarhia eeskirjade ebaõige kohaldamine, eelkõige seoses 
perekondade taasühinemise ja saatjata laste olukorraga, samuti ebaseadusliku 
sisenemise esmase riigi kriteeriumi ebaproportsionaalne kasutamine kahjustab samuti 
varjupaigamenetlusi; märgib, et need rakendamislüngad võivad julgustada 
varjupaigataotlejaid püsima väljaspool süsteemi; rõhutab, et Dublini III määruse 
toimimiseks ja teisese rände ärahoidmiseks on väga oluline liikmesriikide 
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varjupaigasüsteemide edasine ühtlustamine; kutsub komisjoni üles esitama ettepanekut 
süsteemi kohta, milles võetakse nõuetekohaselt arvesse varjupaigataotlejate tõendatud 
sisulisi sidemeid liikmesriigiga, näiteks varasemaid seaduslikke elamislube või 
haridusdiplomeid, ning millega tagatakse varjupaigataotlejate suhtelises mõttes võrdne 
kohtlemine kogu ELis;

37. on seisukohal, et varjupaigataotlejatele õigusabi andmine Dublini menetlustes, eelkõige 
esmase vastuvõtu keskustes, on ülioluline, et tagada taotlejate teavitamine nende 
õigustest ja kohustustest Dublini menetluse ajal; rõhutab, et see parandaks õigusi 
järgivaid menetlusi, lihtsustaks Dublini menetlusi ja tõhustaks otsuste langetamist; 
märgib, et seaduslikul esindajal on võimalik tagada, et iga toimik oleks täielik ja täpne, 
ning aidata vähendada edasikaebuste arvu ja kaitsta õigust mitte saada tagasi ja välja 
saadetud; märgib murega, et riiklikul tasandil on endiselt lahendamata mõned 
konkreetsed probleemid, nagu piiratud juurdepääs sõltumatutele seaduslikele 
esindajatele kõrvalistes varjupaigakeskustes, õigusabi rahalise tasustamise madalad 
määrad, ettevalmistavateks ja eravestlusteks sobivate ruumide puudumine ning 
ebapiisav õigusabi andmine kinnipidamiskeskustes viibivatele taotlejatele; kutsub 
liikmesriike ja Euroopa Komisjoni üles suurendama vahendeid, mis on kättesaadavad 
õigusabi andmiseks Dublini menetluse ajal; 

38. rõhutab, et Dublini menetluse käigus taotlejatele antava teabe kvaliteet ja hulk ei ole 
kaugeltki rahuldav ning erineb riigiti ja mõnel juhul ka riigi sees märkimisväärselt; 
märgib, et teabe saamise õiguse järgimist mõjutavad erinevad tegurid, näiteks teabe 
kvaliteet ja selgus, tõlgi kasutamise võimalus, tõlgitud dokumentide kättesaadavus, 
õigeaegne juurdepääs teabele; tuletab meelde, et määruse artikli 4 kohane õigus saada 
teavet on äärmiselt oluline, arvestades Dublini menetluse keerukust ja selleks, et tagada 
varjupaigataotluse õiglane läbivaatamine ELis; rõhutab, et lüngad selles valdkonnas 
võivad olla tingitud ressursside puudumisest, kuid ka teadlikest poliitilistest valikutest 
teatavates riikides, kus on määratud väga vähe seaduslikke esindajaid; nõuab tungivalt, 
et liikmesriigid parandaksid komisjoni ja EASO toetusel varjupaigataotlejatele 
kättesaadavaks tehtavat teavet keeruliste Dublini menetluste kohta, et tagada selle 
selgus ja kättesaadavus kõigile, eelkõige seoses perekonna taasühinemisega, kooskõlas 
määruse artiklitega 4 ja 26, ning juurdepääs tõhusale õiguskaitsele ja õigusabile 
kooskõlas artikliga 27;

39. kutsub komisjoni üles hindama Euroopa ühise varjupaigasüsteemi üldist rakendamist 
ning Dublini III määruse lünki ja puudusi, mis põhjustavad ebaproportsionaalset 
vastutust ELi välispiiridel asuvatele riikidele;

Dublini süsteemi ühtne ja õigustekeskne rakendamine varjupaigajuhtumite puhul kogu 
ELis 

40. rõhutab, et kui ei suudeta kinni pidada ELi ainsa varjupaigataotluse põhimõttest, siis on 
see vastuolus Dublini III määruse eesmärgiga; märgib, et selle põhimõtte rakendamist 
takistavad mitmesugused tegurid, mis tähendab, et korduvate varjupaigataotluste 
esitamiseks on mitmeid eri põhjuseid; on seisukohal, et riikide pädevad asutused 
peaksid oma asjakohast teavet, ennekõike varjupaigataotluste rahuldamise ja 
tagasilükkamise kohta, jagama üleeuroopalises andmebaasis, nagu EURODAC, et 
kiirendada menetlusi ja vältida mitmekordseid varjupaigataotlusi, järgides isikuandmete 
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kaitse nõudeid; on seisukohal, et esmatähtis on registreerida kõik varjupaigataotlejad ja 
kõik rändajad, kes on ebaseaduslikult piiri ületanud; 

41. märgib, et varjupaigataotlejate kaitstuse määr on teatavate riikide kodanike jaoks 
liikmesriigiti väga erinev ja see võib õhutada neid edasi liikuma; on seisukohal, et 
taotlejate individuaalsete vajaduste arvessevõtmine Dublini menetlustes vähendaks 
teisest rännet; on veendunud, et põhimõte võtta arvesse „tõendatud sisulisi sidemeid“ 
konkreetse liikmesriigiga kujutab endast tõhusat lähenemisviisi teisese rände 
vähendamiseks, ning nõuab, et see lisataks ümberpaigutamise kriteeriumide hulka; 

Juhtimise ja liikmesriikidevahelise lähenemise tugevdamine

42. rõhutab, et liikmesriikide Dublini üksusi koondav komisjoni võrgustik on kohtunud 
ainult üks või kaks korda aastas ning sellel ei ole olnud operatiivset rolli; on seisukohal, 
et EASO Dublini üksuste võrgustiku koordineerimata kasutamine takistab Dublini III 
määruse tõhusat toimimist; märgib siiski, et EASO Dublini võrgustik on olnud 
aktiivsem ja et EASO on võtnud mitmeid kasulikke meetmeid, et toetada liikmesriike 
Dublini III määruse rakendamisel, näiteks koostanud juhenddokumente ja analüüse, 
korraldanud koolituskursusi või lähetanud töötajaid; nõuab tungivalt tihedamat 
koostööd riiklike varjupaigaasutuste vahel, et jagada teavet, edendada ühtsete ja 
parimate tavade väljatöötamist, ühtlustada üleandmist ja aidata vältida mitmekordsete 
taotluste esitamist; teeb ettepaneku, et EASO-le antaks ülesanne töötada välja 
tõhustatud juhtimiskord Dublini III määruse kohaldamiseks, sealhulgas igakuine 
operatiivdialoog riiklike ametiasutuste vahel ning teabe ja parimate tavade vahetamise 
ja jagamise platvorm; 

43. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles lisama määruse rakendamise järelevalveks 
kasutatavate allikate hulka valitsusväliste osalejate, eelkõige rahvusvaheliste ja 
valitsusväliste organisatsioonide esitatud usaldusväärse ja ajakohase teabe;

44. märgib, et aastatel 2008–2017 esitasid märkimisväärse arvu varjupaigataotlusi 
kolmandate riikide kodanikud, kes reisisid Schengeni alale viisavabalt või lühiajalise 
viisaga6; märgib lisaks, et mõned neist taotlustest esitati muus liikmesriigis kui see, 
mille jaoks oli väljastatud viisa; rõhutab, et hilisemate Dublini menetluste puhul on 
tõestatud, et artiklites 12 ja 14 sätestatud eeskirjad ei ole piisavalt selged, mis takistab 
vastutava liikmesriigi määramist; palub komisjonil selgitada, kuidas tuleks määruse 
artikleid 12 ja 14 kohaldada selle kindlaksmääramisel, milline liikmesriik peaks 
vastutama varjupaigataotluse läbivaatamise eest; teeb ettepaneku kriteeriumihierarhia 
ühe osana hinnata viisanõudest vabastatud taotlejate võimalikku mõju Dublini süsteemi 
nõuetekohasele toimimisele; 

45. märgib, et Dublini menetluste tõhustamiseks või varjupaigataotlejate üleandmise 
tagamiseks on liikmesriikide vahel sõlmitud kahepoolseid lepinguid; rõhutab siiski, et 
neil on ka kahjulik mõju, mis teatavatel juhtudel nõrgendab määruse eesmärkide 
saavutamist Euroopa tasandil; nõuab tungivalt, et komisjon ja kõik liikmesriigid 
uuriksid pigem tõhususe suurendamisele kaasa aitavaid tegureid, võtaksid ühiseid ja 

6 Euroopa Komisjon, Euroopa rändevõrgustik, „Impact of Visa Liberalisation on Countries of destination“ 
(Viisanõude kaotamise mõju sihtriikidele), märts 2019: https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/00_eu_visa_liberalisation_2019_synthesis_report_en_0.pdf
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kooskõlastatud meetmeid Dublini III määruse tõhusa rakendamise optimeerimiseks ning 
teeksid tööd määruse rakendamise ühtlustamiseks; 46. märgib, et liikmesriigid 
võivad komisjoni toetusel ja temaga kooskõlastatult koostada ennetavaid 
tegevuskavasid, kui määruse kohaldamine võib olla ohus liikmesriikide 
varjupaigasüsteemidele avalduva erilise surve ja/või nende varjupaigasüsteemide 
toimimisega seotud probleemide põhjendatud ohu tõttu vastavalt artiklile 33; märgib, et 
nende ennetavate meetmete puhul võib arvesse võtta komisjonilt ja EASO-lt saadud 
teavet ning need võivad anda tulemuseks ELi toimimise lepingu artikliga 80 kooskõlas 
oleva tõelise ja praktilise solidaarsuse liikmesriikidega, kes seisavad silmitsi suure 
survega oma varjupaigasüsteemidele üldiselt, sealhulgas segarändevoogude tõttu, ning 
varjupaigataotlejatega, võimaldades paremat valmisolekut võimaliku varjupaigakriisi 
korral;

46. on seisukohal, et Dublini III määruse rakendamine ei ole osutunud tõhusaks, sest selle 
esmaseid eesmärke, s.o rahvusvahelise kaitse taotluse eest vastutava liikmesriigi kiiret 
ja õiglast kindlaksmääramist, ei ole saavutatud; tuletab meelde, et mitme Dublini 
määruse sätte rakendamisel on tuvastatud märkimisväärseid puudujääke; rõhutab, et 
määruse rakendamine on äärmiselt ebatõhus, kui arvestada liikmesriikide jõupingutusi, 
inimressursse ja neile eraldatud töötajaid;

47. kutsub nõukogu üles võtma Dublini III määruse reformimisel ja ELi toimimise lepingu 
artikli 78 lõike 2 alusel tegutsedes kasutusele kvalifitseeritud häälteenamusega 
hääletamise;

48. taunib asjaolu, et komisjon ei ole ikka veel avaldanud artikli 46 kohast 
hindamisaruannet; palub komisjonil tagada Dublini III määruse tõhusam rakendamine;

°

° °

49. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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BRÜSSEL

Teema: Arvamus Dublini III määruse rakendamise kohta (2019/2206(INI))

Austatud esimees

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon on otsustanud kõnealuse menetluse 
raames esitada Teie komisjonile arvamuse. Komisjon otsustas 4. detsembri 2019. aasta 
koosolekul esitada arvamuse kirja vormis.

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon arutas küsimust oma 16. juuli 2020. aasta 
koosolekul. Nimetatud koosolekul1 otsustas komisjon paluda vastutaval kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud.

Lugupidamisega

Evelyn Regner

ETTEPANEKUD

A. arvestades, et naised ja tütarlapsed moodustavad suure osa haavatavatest 
varjupaigataotlejatest, kuna päritolu-, transiidi- ja sihtriigis diskrimineeritakse neid 
sageli mitmel viisil ning nad langevad igasuguse soolise vägivalla, inimkaubanduse ja 
ärakasutamise ohvriks, eelkõige enne dokumenteeritud staatuse saamist;

1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Evelyn Regner (esimees), Robert Biedroń (aseesimees), Gwendoline Delbos-
Corfield (aseesimees), Evelyn Regner (arvamuse koostaja), Elena Kountoura, Eugenia Rodríguez Palop 
(GUE/NGL), Isabella Adinolfi (NI), Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Lívia Járóka, 
Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Elissavet Vozemberg Vrionidi (PPE), 
Karen Melchior, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou 
(RE), Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria Noichl, Pina Picierno, 
Evelyn Regner (S&D), Gwendoline Delbos Corfield, Pierrette Herzberger Fofana, Diana Riba i Giner, Ernest 
Urtasun (Verts/ALE), Derk Jan Eppink, Andżelika Anna Możdżanowska, Jessica Stegrud (ECR), Simona 
Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna (ID) vastavalt kodukorra artikli 209 lõikele 
7.
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1. rõhutab, kui oluline on selgitada välja naiste ja tütarlaste vajadused ning võtta neid kogu 
varjupaigamenetluse jooksul arvesse; nõuab, et traumeeritud ja eriti soolist vägivalda 
kogenud naised saaksid spetsiaalset psühholoogilist abi ning juurdepääsu seksuaal- ja 
reproduktiivõigustele (sealhulgas rasestumisvastased hädaabivahendid, ohutud 
aborditeenused ja HIV kokkupuutejärgne profülaktika), nõuab ka sootundlikku koolitust 
kõigile varjupaigamenetluse osalistele, sealhulgas õiguskaitse- ja sisserändejuhtumite 
käsitlejatele;

2. peab äärmiselt murettekitavaks püsivat soolist vägivalda, mida pannakse toime naiste, 
transsooliste ja kõigi inimeste vastu, kes kogevad vägivalda oma soolise identiteedi 
ja/või seksuaalse sättumuse tõttu; rõhutab, et selle probleemiga tuleb põhiõiguste 
kaitsmiseks tegeleda; mõistab hukka asjaolu, et teadete kohaselt on 
õiguskaitseametnikud mitmes liikmesriigis kasutanud Dublini määruse kohaste 
üleandmiste täideviimisel sunnimeetmeid, s.t varjupaigataotlejate käed on pandud raudu, 
neile on antud rahusteid ja politsei on tarvitanud nende kallal vägivalda; rõhutab, et 
naised, eelkõige rasedad naised, vastsündinutega naised, puudega naised ja eakad naised 
ning LGBTI+ rühma kuuluvad varjupaigataotlejad on eriti haavatavad ja neid 
ähvardavad pikaajalised tagajärjed;

3. mõistab hukka varjupaigataotlejate kinnipidamise ja peab paradoksaalseks 
kinnipidamismeetmete kohaldamist varjupaika taotlevate vägivallaohvrite suhtes ning 
peab oluliseks vältida rasedate naiste ja vastsündinutega naiste kinnipidamist nii ema 
kui ka lapse füüsilise ja vaimse tervise huvides; rõhutab, et aktiivselt tuleks uurida 
kinnipidamise alternatiive ja vägivallaga seotud varjupaigataotlusi tuleks käsitleda nii, 
et naised ja tütarlapsed oleksid kaitstud teisese ohvristamise eest;

4. tuletab meelde, et õigus perekonnaelule on väga oluline, pidades eelkõige silmas nende 
tulevikuväljavaateid, sealhulgas integreerumist, ning seetõttu on väga oluline, et ELi 
liikmesriigis otsitaks pereliikmeid piisavalt, et saada pereliikmete kohta olulist teavet 
perekonna taasühinemiseks Dublini III menetluse kohaselt ja määrata kindlaks 
varjupaigataotluse eest vastutav liikmesriik.
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