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LÜHISELGITUS 

Oma 4. detsembri 2006. aasta teatises Euroopa naabruspoliitika arendamise kohta1 on 

komisjon soovitanud, et Euroopa naabruspoliitika riikidega tuleks alustada läbirääkimisi 

tagasivõtu- ja viisalihtsustuslepingute üle. Kooskõlas ühise lähenemisviisiga ELi 

viisalihtsustuspoliitikale leppisid liikmesriigid 2005. aasta detsembris alaliste esindajate 

komitee tasandil kokku, et viisalihtsustuslepinguid ei sõlmita ilma tagasivõtulepingu 

sõlmimiseta. 

 

7. mail 2009. aastal Prahas toimunud tippkohtumisel vastu võetud ühisdeklaratsioonis, 

millega loodi idapartnerlus, on rõhutatud, kui tähtis on toetada kodanike liikuvust turvalises 

keskkonnas viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingute kaudu. Ühisdeklaratsioonis seati 

pikaajaliseks eesmärgiks viisanõude kaotamine, millega peab kaasnema julgeolekutingimuste 

paranemine, et võidelda piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rändega. 2011. aasta 

septembris Varssavis toimunud tippkohtumisel kinnitati need eesmärgid uuesti, rõhutades eriti 

seda, et edasine koostöö ja kooskõlastamine peaks hõlmama ebaseadusliku rände ärahoidmist 

ja selle vastast võitlust, turvalisema ja paremini korraldatud rände ja liikuvuse toetamist ning 

integreeritud piirihaldust. 

 

Esildatud otsuses võetakse arvesse ja kajastatakse Armeeniaga tehtava koostöö olemasolevat 

raamistikku, eelkõige 1999. aastal jõustunud partnerlus- ja koostöölepingut, 2006. aasta 

novembris vastu võetud ELi ja Armeenia Euroopa naabruspoliitika tegevuskava, 

idapartnerluse tippkohtumise deklaratsioone, aga ka ELi ja Armeenia assotsieerimislepingu 

sõlmimiseks peetavaid käimasolevaid läbirääkimisi.  

 

19. detsembril 2011 võeti vastu ametlik luba alustada Armeeniaga läbirääkimisi 

tagasivõtulepingu üle. Läbirääkimised algasid 2012. aasta veebruaris ja kokkulepitud tekst 

parafeeriti 18. oktoobril 2012. aastal.  

 

Lepingu sõlmimist käsitleva otsuse ettepanekus on terve rida tavapäraseid elemente, mida 

kasutatakse ELi ja kolmandate riikide vahel sõlmitavates tagasivõtulepingutes. 

Tagasivõtukohustus on täielikult vastastikune ja see hõlmab nii oma riigi kodanikke kui ka 

kolmandate riikide kodanikke ja kodakondsuseta isikuid, ühtlasi on kehtestatud eeltingimused 

kahe viimase rühma isikute tagasivõtukohustuse suhtes. Lepingus nähakse ette lepingu 

praktilise kohaldamise kord, sealhulgas tagasivõtmise ühiskomitee loomine, tingimused 

kiirmenetluse läbiviimiseks, klauslid kulude ja andmekaitse kohta ning lepingu seos muude 

rahvusvaheliste kohustustega. Lepingut kohaldatakse Gruusia ja ELi territooriumi suhtes, 

välja arvatud Iirimaal, Taanis ja Ühendkuningriigis.  

 

Leping sisaldab punkti, milles kinnitatakse veel kord, et lepingu kohaldamisel tagatakse 

inimõiguste järgimine ning osaliste kohustuste ja ülesannete täitmine tulenevalt nende suhtes 

kohaldatavatest rahvusvahelistest õigusaktidest.  

 

Armeenia on ratifitseerinud paljud asjakohased rahvusvahelised konventsioonid, sealhulgas 

1951. aasta Genfi pagulasseisundi konventsiooni ja 1967. aasta protokolli. Armeenia on 

                                                 
1 COM(2006)0726. 
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Euroopa Nõukogu ja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni liige. Lisaks on 

Armeenia partnerriik idapartnerluses, mis põhineb kohustusel järgida rahvusvahelise õiguse 

põhimõtteid ja põhiväärtusi, sealhulgas inimõigusi ja põhivabadusi. Märkida tuleb ka seda, et 

15. juulil 2010. aastal alustati läbirääkimisi, et sõlmida ELi ja Armeenia vahel uus tõhustatud 

assotsieerimisleping. 2009. aasta detsembris algas ka ELi ja Armeenia vaheline 

inimõigustealane dialoog, mille käigus on seni toimunud neli vooru. 

  

Eelnevat silmas pidades on arvamuse koostaja seisukohal, et Armeenias on kehtestatud 

piisavalt kindel raamistik selleks, et tagada tagasivõtulepingu alusel koheldavate isikute 

õiguste järgimine. Tagasivõtulepingu sõlmimisega ei tohiks venitada ning see peaks jõustuma 

viisalihtsustuslepinguga samaaegselt, sest need kaks lepingut on omavahel seotud. 

 

****** 

Väliskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil teha 

Euroopa Parlamendile ettepanek anda nõusolek. 
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