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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 struktuurilisi 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 koos 
muu hulgas uue ettepanekuga 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 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, kohapealsed 
külastused, vestlused sidusrühmadega, kaks kõikidele 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 sündisid 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 Euroopa õigusesse Dublini II määruse kujul.
2007. aastal integreeriti Lissaboni lepinguga varjupaigapoliitikasse solidaarsuse põhimõte 
(ELTL artikkel 80) ja nähti ette seadusandliku tavamenetluse kasutamine. Nõukogu teeb siiski 

1 COM(2016) 197 final.
2 EPRS, „Dublin Regulation on International protection applications, European Implementation Assessment“, 
veebruar 2020.
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jätkuvalt otsuseid ühehäälselt, mis osaliselt seletab praegust ummikseisu.
2008. aastal käivitas komisjon Euroopa ühise varjupaigasüsteemi teise etapi varjupaigapoliitika 
kavaga,3 mis nägi ette Dublini III määruse läbivaatamise. 

1.2. Enneolematu surve Euroopa ühisele varjupaigasüsteemile

EL on viimastel aastatel tunda saanud kõige suuremat rändesurvet 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 
surnud 33 000 inimest.
2020. aasta alguses on veel menetluses 855 000 varjupaigataotlust, mis on selgelt 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 
varjupaiga saamiseks sobimatute 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 järgnes 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.
Sellele kriisile reageerides lõpetasid riigid 2015.–2016. aastal määruse kohaldamise. Paljud 
Kreeka, Itaalia või Hispaania kaudu saabunud rändajad on jäetud EURODAC-süsteemis 
registreerimata ressursside puudumise tõttu, aga ka protestiks solidaarsuse puudumisele riikide 
vahel. 
Tuleb selgelt tunnistada, et alates 1990. aastast praktiliselt muutumatu „Dublini süsteem“ on 
ebaõnnestunud.

1.4. Erakorralised meetmed kriisi ajal

Vastuseks rändelaine tipule 2015. aastal võttis komisjon erakorralised meetmed: rändajate 
vastuvõtmise ja varjupaigataotluste registreerimise juhtimiseks esmase vastuvõtu punktide 
(hotspots) loomine, taotlejate ajutise ümberpaigutamise mehhanism ning FRONTEXi ja EASO 
operatiiv- ja finantsvahendite enneolematu suurendamine. 
Need erakorralised meetmed ei võimaldanud Euroopa ühise varjupaigasüsteemi ja Dublini III 
määruse puudusi lahendada. Kreeka esmase vastuvõtu punktidele on iseloomulik massiline 
ülerahvastatus ja vastuvõetamatud sanitaartingimused7. Kreeka esmase vastuvõtu punktides on 
42 000 rändajat, kuigi punkti algne mahutavus pidi olema 6000 inimest. 

3 COM(2008) 360 final. 
4 Eurostat. 
5 EPRS, Dublini süsteemi muutmine, 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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Vahemere idaosast pärit rändajate saabumise ja ohtlike reiside peatamiseks võttis Euroopa 
Ülemkogu 18. märtsil 2016 vastu kokkuleppe Türgiga. See avaldus, mis koostati väljaspool 
rahvusvahelist õigusraamistikku ja ilma Euroopa Parlamendiga konsulteerimata, pidi pakkuma 
pagulaskriisile ajutist lahendust. Türgi presidendi korduvad diplomaatilised surveavaldused, 
eelkõige Kreeka-Türgi piiril, tõid välja selle kokkuleppe nõrgad kohad ja rõhutasid Euroopa 
jaoks üha tungivamat vajadust leida kestlik lahendus.
Rändajate humanitaarolukorra tõttu, eriti Kreekas, on tingimata vaja sisse seada kestlik 
mehhanism, et jagada vastutust riikide vahel varjupaigataotlejate registreerimisel. 

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

Euroopa Põgenike ja Pagulaste Nõukogu (ECRE) andmetel on Dublini III määrust aastatel 
2016–2018 üldkokkuvõttes esmase vastuvõtu punktides kohaldatud8. Perekonna taasühinemise 
alusel andis Kreeka teistesse riikidesse üle 8604 varjupaigataotlejat. EASO toel saatis ta 19 784 
vastuvõtmistaotlust, millest 43 % olid isikutelt, kes asusid esmase vastuvõtu punktides. 
Euroopa Kontrollikoda koostab alates 2015. aastast kriitilist kokkuvõtet ELi toetusest Kreekale 
ja Itaaliale. Ta toob välja tegevuse puudujäägid, mis takistavad ümberpaigutamise, EASO 
ekspertide toetuse ja tähtaegadest kinnipidamise tõhusust9.
2015. aastal võttis nõukogu Euroopa Parlamendi toel vastu kaks otsust 
160 000 varjupaigataotleja ümberpaigutamiseks Kreekast Itaaliasse10. Riigid kohustusid siiski 
ümber paigutama ainult 98 256 varjupaigataotlejat ja paigutasid tegelikult ümber vaid 34 705 
taotlejat. Mõned selle otsuse vastu olevad riigid lihtsalt keeldusid otsuse kohaldamisest.
Vahemere keskosas sattusid Itaalia ja Malta Liibüa kaudu saabunud rändajate hulga 
suurenemise tõttu tugeva surve alla. Pärast ummikseisu tuvastamist 27 riigi tasandil sõlmiti 
2019. aastal mitu ajutist kokkulepet pärast merelt päästmist maabunud inimeste 
ümberpaigutamiseks. Dublini III määruse õiguslik raamistik võimaldas vabatahtlikke 
üleandmisi liikmesriikidesse, kes on võtnud kohustusi Malta deklaratsiooni alusel. 

1.6. Esimese sisenemiskoha riigi vastutus ja liikmesriikidevaheline solidaarsus

Alates 1990. aastast on esimese sisenemiskoha riigi põhimõtte eesmärk panna vastutus 
välispiiride haldamise eest riikidele. See põhimõte paneb aga nendele 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 suurenemist +18 % võrra, kui esitati 714 000 uut varjupaigataotlust. 2020. aasta alguses 
kinnitatud suundumus on: +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 
jagamise liikmesriikide vahel, sealhulgas objektiivsetel kriteeriumidel põhineva 
ümberpaigutamise abil. 

8 EPRS 2020, lk 39.
9 CoA 2019, lk 4, 51. 
10 Nõukogu otsus (EL) 2015/1601, põhjendus 23.
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2. II OSA: Struktuurilised puudused, tõlgendamise lahknevused, raskused 
operatiivtasandil ja poliitilised ummikseisud

2.1. Takistused varjupaigataotluse eest vastutava riigi kindlaksmääramisel

2.1.1. EURODAC-süsteemis registreerimise kohustus 

Varjupaigataotluse registreerimisel isiku ELi sisenemisel on riik kohustatud sisestama 
sõrmejäljed EURODACi andmebaasi. Ametiasutused saavad EURODAC-süsteemi failist 
järele kontrollida, et isik ei ole registreeritud või esitanud varjupaigataotlust mõnes teises riigis. 
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 esimese 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).
Vastuvõtmistaotlused ei kajasta alati seda tähtsusjärjestust. 2018. aastal oli perekonna ühtsuse 
kriteerium põhjenduseks toodud 5 %-l juhtudest Prantsusmaal (12 000 kohta) ja 3,7 %-l 
juhtudest Saksamaal (17 500 kohta). See määr on veelgi madalam Belgias, Rootsis, Šveitsis või 
Austrias,12 vastupidiselt Kreekale, kus see on 79,3 %. 
Perekonna taasühinemise taotlusi võetakse vähem vastu: ainult 48 % võrreldes keskmise 
määraga 67,6 % kõikide menetluste kohta. Liiga sageli kehtestavad riigid eeskirju, et perekonna 
taasühinemist kitsalt piiritleda ja piirata, nõudes piiravaid tõendeid (nt DNA-test, vanuse 
hindamine).

2.1.3. Dublini menetluste halduslik koormus ja nende varieeruv kohaldamine

Dublini menetluste arv kasvas umbes 90 000-lt 2014. aastal 160 000ni 2016–2017. aastal 
Aastatel 2016–2019 olid Saksamaa ja Prantsusmaa kaugelt kaks peamist riiki, kes 
vastuvõtmispalveid väljastasid: kahe peale kokku 68 %. Mõned riigid väljastavad Dublini 
vastuvõtmispalveid vähe, näiteks Hispaania, Eesti, Leedu, Läti, Slovakkia, Bulgaaria, Poola või 
Tšehhi Vabariik. Üllataval moel ei saada 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 16 544; 2017. aastal 31 738; 2018. aastal 55 570). Võrdluseks, 
näiteks Kreeka saatis 2016. aastal 2 886 vastuvõtmispalvet (51 091 varjupaigataotluse kohta), 

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.

https://www.senat.fr/rap/r15-795/r15-7952.html
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2017. aastal 9 784 palvet (58 661 varjupaigataotluse kohta) ja 2018. aastal 5 211 palvet (66 969 
varjupaigataotluse kohta).
Dublini süsteem tekitab seega märkimisväärset haldus-, personali- ja finantskoormust, samas 
kui ainult 11 % üleandmistest toimub tegelikult. Täheldatakse ka olulisi lahknevusi riikide 
vahel: aastatel 2016–2019 toimusid üleandmised järgmiselt: Kreekas 54,6 %, Rootsis 42,2 % 
ja Saksamaal ainult 11,2 %, Prantsusmaal 6,7%, Itaalias 1,6 %.
Teiselt poolt kohaldatakse kaalutlusõigust käsitlevaid sätteid (artikkel 17) harva. 
Suveräänsusklauslit kasutati 2018. aastal üle 155 000 varjupaigataotluse kohta vaid ligi 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

Varjupaigataotleja halduslik asjaajamine Euroopasse saabumisel on keerukas13. Menetluses 
osalejate paljusus (haldus-, õigus-, meditsiini-, politseitöötajad, VVOd), nende erinevad 
geograafilised asukohad ja juurdepääsematus aeglustavad taotluste töötlemist tunduvalt. 
Küsimus on ka nende osaliste vahelise koostöö puudumises ja asjaolus, et mõned taotlejad 
heituvad. Prantsusmaal näiteks on varjupaigataotlejad registreeritud ühes riigi 11 prefektuurist 
ja nad peavad kõik minema vestlusele Pariisi piirkonda riigi varjupaigaametisse (OFPRA).
Dublini menetluste osakaal varjupaigataotluste koguarvus on 2014. ja 2016.–2017. aasta 
vahelisel ajal suurenenud 15 %-lt kuni 26–27 %ni. Riikide Dublini üksuste tegevus on seega 
märkimisväärselt kasvanud, mis põhjustab süsteemi ummistumist ja tähtaegade pikenemist. 
Mõned riikide ametiasutused 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 suhtes Kreekas, Hispaanias ja Küprosel. Hispaanial oli 2019. aastal 
197 ametnikku 55 290 taotluse kohta võrreldes 1121 ametnikuga 5 780 taotluse kohta Austrias. 
Kasvav ajutiste lepingute kasutamine võib ametiasutuste töötlemisvõimet nõrgestada (nt 
Kreeka, Küpros).
Dublini määrus näeb ette tähtajad igas Dublini menetluse etapis14. Tuvastatakse siiski nende 
tähtaegade olulist ületamist, sageli mitme kuu võrra. Iga menetluse lähtekohas esineb ka 
lahknevusi tõlgendamises, mis vajavad Euroopa Kohtu selgitusi (vt kohtuotsus Mengesteab). 
Teatavate klauslite kohaldamata jätmine (nt perekonna taasühinemine, saatjata alaealiste 
vastuvõtmine) ja tähtaegade ületamine näitavad ka raskusi seoses taotlejate kohta antud teabe 
kontrollimisega. Palju on neid, kes saabuvad ilma isikut tõendava dokumendita, mis muudab 
keeruliseks vanuse, kodakondsuse ja peresidemete kindlaksmääramise 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 üleandmisele

2.2.1. Liiga lühike vastutuse kestus liikmesriikide jaoks

Pärast üleandmisotsust on riikidel üleandmise teostamiseks aega 6 kuud (põgenemise korral 18 
kuud). Pärast seda muutub otsuse teinud riik taotluse eest vastutavaks.
Praktikas paneb see vastutuse piiratud kestus riike teatud juhtudel üleandmise teostamisega 
viivitama. See ajendab ka varjupaigataotlejaid menetlusest hoiduma, et esitada oma taotlus 
teises riigis15.
Vastutuse kestuse pikendamine võimaldaks võidelda teisese rände ja ebaseadusliku riigis 
viibimise vastu. 

2.2.2. Mitmed takistused

Takistusi on mitmeid ja eri laadi. Need hõlmavad takistusi alates taotluse saanud riikide 
koostööst keeldumisest või koostöö puudumisest kuni otsuste tühistamiseni riikide 
apellatsioonikohtute poolt või tähtaegade mittejärgimiseni. Veel üks tegur, mida ei saa eirata, 
on üleandmise menetluses olevate isikute „halduslik põgenemine“. Operatiivtasandil 
nimetavad riikide ametiasutused raskusi üleandmiste teostamisel ja transpordipiiranguid (sageli 
lennukiga), mida seavad lennuettevõtjad (isikute arvu piirang lennu kohta, nimelise sõidupileti 
kohustus, lennuühenduste puudumine jms). 
Nõuetekohase vastuvõtusuutlikkuse puudumist või Dublini menetluste mittejärgimist on 
käsitletud Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikas. Need kohtud on 
keelanud isikuid üle anda riikidesse, kus taotlejatele keeldutakse ebaõiglaselt andmast 
rahvusvahelist kaitset või kus on nende põhiõiguste rikkumise oht16. 
Dublini otsuste peale edasikaebamine on samuti väga sagedane. See on väga oluline õigus, kuid 
pikendab paljusid Dublini menetlusi, arvestades, et edasikaebamise määr on kõrge kõikides 
riikides, kuni 80 %. Edasikaebamist kasutavad varjupaigataotlejad, kes ei soovi, et neid teisele 
riigile üle antaks, mõnel juhul võimalusena jääda riigi territooriumile. 

2.3. Rändajate liikumistee, Euroopa varjupaigakorras alahinnatud tegur

2.3.1. Teisene ränne, ainsa varjupaigataotluse põhimõtte vaenlane

Teisene ränne on isiku liikumine varjupaigataotluse eest vastutavast riigist mõnda teise riiki. 
See nähtus pärsib sügavalt Dublini masinavärki. See häirib vastutava riigi määramise protsessi 
korraldust, suurendab Dublini menetluste arvu ja rikub ELis ainsa varjupaigataotluse 
põhimõtet.
Madalmaade nõuandekomitee rändeküsimustes Dutch Advisory Committee on Migration 
Affairs17 andmetel on teisene ränne märkimisväärselt suurenenud, kuigi varjupaigataotluste arv 
on pärast 2015.–2016. aastat vähenenud. Niisuguse liikumise kaks esimest sihtkohta on 
Saksamaa ja Prantsusmaa. Põhjuseid on mitmeid: peresidemete olemasolu, kogukonna 
olemasolu, keeleoskus, vastuvõtutingimused, tööturu võimalused, üleandmisest keeldumine. 
Teisest rännet mõjutab ka veel üks suurem puudus: kaitstuse määrade erinevused. Rabav näide 
on Afganistani kodanike kaitstuse määr, mis erineb riigiti 6–98%. See määr erineb Iraagi 

15 ACVZ 2019.
16 EPRS 2020, lk 63.
17 ACVZ 2019.
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kodanike puhul 8–98%. Need hinnangute lahknevused panevad turvaliste päritolumaade 
Euroopa nimekirja ja ühise riigiriskide analüüsi puudumisel varjupaigataotlejad liikuma riiki, 
kus neil on suuremad šansid saada rahvusvaheline kaitse. Teisesele rändele viitavaks teguriks 
on ka erinevused taotlejate vastuvõtmise tingimustes.
Teisese rände ja selle suundumuste analüüs seab teatavate Dublini III määrusest pärit 
põhimõtete asjakohasuse kahtluse alla. Elamistingimuste erinevused liikmesriikide vahel 
mõjutavad vastuvõtutingimusi. Asjaolu, et taotlejate püüdlusi ei võeta arvesse, ja riikide 
vastutuse kestus on piiratud, panevad inimesi suunduma soovitud liikmesriiki ja püsima „paos“, 
et saaks esitada oma varjupaigataotluse mujal. 
Riikide ainult sanktsioonidele ja varjupaiga saamise piirangutele orienteeritud strateegiad, mida 
praegu enamik riike eelistab, on vaid osaline vastus sellele nähtusele. Süsteem, mis ei võta 
teataval määral arvesse varjupaigataotlejate liikumisteed ja nende toimimisviisi, on seega 
määratud läbikukkumisele18. 

2.3.2. Rändevoogude kujunemine

Tuleks seega analüüsida rändajate liikumisteed, et reageerida voogudele paremini 
struktureeritud viisil ja paremini korraldada varjupaigamenetlusi. 
Täheldatakse tänu viisavabadusele või viisale seaduslikult riiki sisenenud isikute 
varjupaigataotluste arvu suurenemist. EASO andmetel esitasid 2019. aastal veerandi taotlustest 
viisavabaduse alusel riiki sisenenud isikud. Nendes riikide puhul aga, mida peetakse 
turvalisteks riikideks, on väga madal kaitstuse tase: Põhja-Makedoonia (1%), Moldova (1 %), 
Venezuela (5 %), Albaania (6 %), Colombia (7 %), Ukraina (9 %). Need arvukad taotlused, 
mille puhul on vähe tõenäoline, et need rahuldatakse, ummistavad varjupaigasüsteeme.
Rändajate liikumistee kohta andmete puudumine takistab Dublini III määruse toimimise tõrkeid 
paremini mõista. Seega on varjupaigaküsimustes väga oluline andmete koostalitusvõime. 
Tuleks samuti võimaldada EASO-le juurdepääs EURODAC-süsteemi andmetele turvalisel 
viisil, et ta saaks teha seda analüüsimistööd ja laiendada eu-LISA rolli. 

2.3.3. Dublini läbikukkumise tagajärjed inimeludele

Dublini määruse ebatõhususe tõttu kannatavad ennekõike rändajad, kellele on juba osaks 
saanud läbielamised oma riigis või teekonnal Euroopasse. Kuude või koguni aastate pikkune 
haldusrägastikus ekslemine, määramatus on uus trauma ja on kasuks inimkaubitsejatele, kes 
teevad rändajate arvelt äri prostitutsiooni- või sunniviisilise töö võrgustike kaudu. Dublini 
määruse ja Euroopa ühise varjupaigasüsteemi ebaõnnestumisega kaasneb arvukalt põhiõiguste 
rikkumisi. Teravnenud ja ebainimlik olukord, mis valitseb praegu Kreeka esmase vastuvõtu 
punktides.
Erilist tähelepanu väärib laste ja saatjata alaealiste parimate huvide kaitse. Paljud riigid (Belgia, 
Prantsusmaa, Ungari) on saatjata alaealiste jaoks sisse seadnud spetsiaalsed üksused, teised 
kasutavad spetsialiseerunud töötajaid (Saksamaa, Poola, Küpros). Kuid need head tavad ei ole 
üldlevinud.
Üheks põhitakistuseks on vanuse kindlaksmääramine. Praktika on liikmesriigiti erinev ja 
hindamise, näiteks meditsiiniliste testide usaldusväärsus on kahtlane. Valdkondadevahelised 
lähenemisviisid erialaspetsialistide juhtimisel võimaldavad koguda tarviliku hulga näitajaid ja 
isikute vanust usaldusväärsemalt kindlaks määrata (Ühendkuningriik, Malta, Itaalia, Kreeka, 
Madalmaad, Prantsusmaa). Pealegi, kuigi seadusliku esindaja määramine alaealiste saatjaks või 

18 Seisukoht, mida toetab Regioonide Komitee. 8. detsembri 2018. aasta resolutsioon Euroopa ühise 
varjupaigasüsteemi kohta.
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esindajaks varjupaigamenetlustes on kohustuslik (artikkel 6), täheldatakse olulisi lünki selle 
kohaldamisel. Lisaks ei anna teatud hulk riike alaealistele kohandatud teavet. 
Õigus saada teavet (artikkel 4) on veel üks põhimõte, mida ei järgita piisavalt: antakse osalist 
teavet; taotlejate juurdepääs õigusabile on piiratud; keelebarjäär ja tõlkide puudus; hilinemine 
teabe andmisel19. Neid rikkumisi võib seletada asjaoluga, et puuduvad vahendid kohapeal, kuid 
tegemist on ka poliitiliste otsustega. 

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

Tervisekriisi ajal ja liikumispiirangute tõttu vähendati Dublini menetlusi tunduvalt või need 
koguni peatati. Nii oli see seoses varjupaigavestlustega Kui mõned riigid otsustasid 
„kaugsessioonide“ kasuks, siis paljud vestlused lükati edasi20. EASO avaldas 16. aprillil 
soovitused varjupaigaõiguse järjepidevuse tagamiseks, kuid niisugustele oludele kohandatud 
kriisijuhtimiskava ei ole, mis nõrgendab veelgi enam Dublini III määruse rakendamist. 

2.5. Juhtimine eriolukorras, liidu ametite kasvav roll

Arvukad lahknevused Dublini III määruse tõlgendamises ja kohaldamises liikmesriigiti 
kahjustavad määruse tõhusust. Mõned neist on tingitud riikide strateegiatest teisese rände vastu 
võitlemiseks või tähtaegade lühendamiseks. Teised tulenevad ajaloolistest tavadest või riikide 
varjupaigaasutuste vahel dialoogi puudumisest. Ühine huvi jääb üha enam kaotajaks: teisese 
rände takistamine mõjutab teist riiki.
Pealegi on olemas liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelisi või liikmesriikidevahelisi 
kahepoolseid lepinguid menetluste parandamiseks, üleandmiste või eitava vastuse saanud 
varjupaigataotlejate tagasisaatmise tagamiseks (nt Hispaania ja Maroko lepingud; Saksamaa ja 
Albaania lepingud). Nendest lepingutest tuleb teha õpetlikud järeldused, et neid saaks 
võimaluse korral üle kanda suuremas ulatuses või vältida vigu tulevikus. 
Euroopa ühise varjupaigasüsteemi ja Dublini III määruse toimimist parandab ka liikmesriikide 
lähenemise ühtlustamine viisapoliitikas, arvestades, et paljud varjupaigataotlejad saabuvad 
liidu territooriumile seaduslikult, tänu viisale või viisavabadusele.
Riikide süsteemide vahelise lähenemise parandamiseks loob komisjon liikmesriikide Dublini 
ekspertide võrgustikku. Nende koosolekud on siiski liiga harvad (üks kuni kaks korda aastas) 
selleks, et neil oleks operatiivne roll.
Üha tähtsamat ja aktiivsemat rolli täidab EASO, et parandada lähenemist, vastastikust usaldust 
riikide vahel ja ühist varjupaigakultuuri. 2016. aastal asutas EASO „Dublini üksuste 
võrgustiku“, mis on aktiivsem kui komisjoni loodud võrgustik. EASO koostab ka arvukaid 
suunisdokumente21. Amet korraldas lõpuks koolitusi Dublini üksuste töötajatele.
Operatiivtugi liikmesriikidele on tänaseks kõige tugevam EASO panus Dublini määruse 
rakendamisse. EASO tõusmine võimsuselt tõeliseks sõltumatuks ametiks on prioriteet Euroopa 
ühise varjupaigasüsteemi tõhususe parandamisel.
Lõpuks peab komisjon tagama ka parema sidususe Dublini III määruse rakendamisel Euroopa 
ühise varjupaigasüsteemi teiste õigusaktidega (vastuvõtmine, varjupaigamenetlused). Tuleks 
märkida, et Euroopa ühise varjupaigasüsteemi muutmine ilma varjupaiga saamiseks 
sobimatute isikute tagasisaatmise määra märkimisväärse suurendamiseta oleks asjatu.

19 EPRS 2020, lk 35–37.
20 EASO, aprill 2020; ECRE „Information Sheets“.
21 Nt: EASO, „Practical guide on the implementation of the Dublin III Regulation“, oktoober 2019. 
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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

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

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikli 78 lõike 2 punkti e,

– võttes arvesse ELTL artiklit 80 solidaarsuse ning vastutuse, sealhulgas finantskoormuse 
liikmesriikide vahel õiglase jagamise põhimõtte kohta,

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

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

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

 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), tuntud Dublini III määrusena22,

 võttes arvesse nõukogu 14. septembri 2015. aasta otsust (EL) 2015/152323 ja 
22. septembri 2015. aasta otsust (EL) 2015/160124, 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 raporti A8-0345/2017 eest vastutava komitee vastu võetud 
läbirääkimisvolitusi, mida toetati 16. novembri 2017. aasta täiskogu istungil, ning nende 
läbirääkimisvolituste kinnitamist esimeeste konverentsil 17. oktoobril 2019,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu otsuseid määruse (EL) nr 604/2013 kohta, eelkõige 
kohtuotsuseid C-695/15 PPU Mirza (ECLI:EU: C:2016 :188), C-63/15 Ghezelbash 

22 ELT L 180, 29.6.2013, lk 31.
23 ELT L 239, 15.9.2015, lk 146.
24 ELT L 248, 24.9.2015, lk 80.
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(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,

 võttes arvesse Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuseid määruse (EL) nr 604/2013 kohta 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) ja 4. novembri 2014. aasta 
kohtuotsust Tarakhel vs. Šveits (suurkoja otsus),

 võttes arvesse Euroopa 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) 2017. aasta Dublini III määruse kohta,

 võttes arvesse uuringuid, mille komisjoni tellimusel tegi ICF Dublini III määruse 
hindamise kohta 2015. aastal, ja Dublini III määruse rakendamise hindamise kohta 
2016. aastal,

 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 2. juuni 2020. aasta aruannet 
COVID-19ga seotud erakorraliste meetmete kohta varjupaiga- ja vastuvõtusüsteemides,

 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 uuringuid, mille on tellinud Euroopa Parlament, eelkõige Euroopa 
Parlamendi uuringuteenistuse 2016. aasta rakendamishindamist Dublini määruse ja 
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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; Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse 2018. aasta oktoobri 
uuringut „The Cost of Non-Europe in Asylum Policy“ (Euroopa integratsiooni 
varjupaigapoliitikas lõpule viimata jätmise hind), mille koostasid Wouter van Ballegooij 
ja Cecilia Navarra, ja Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse 2019. aasta märtsi uuringut 
Dublini süsteemi muutmise kohta, mille koostas Anja Radjenovic,

 võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni (LIBE) 19. veebruari 
2020. aasta kuulamist,

 võttes arvesse liikmesriikide parlamentide vastuseid, mis anti automatiseeritud süsteemi 
ECPRD kaudu nende töö kohta Dublini III määrusega,

 võttes arvesse Saksamaa vastuseid viie küsimusega loetelule, mille saatsid LIBE 
esimees ja raportöör 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 
(A9-0000/2020),

A. arvestades, et aastatel 2015–2016 taotles Euroopa Liidus varjupaika 2,5 miljonit inimest 
ehk neli korda rohkem kui aastatel 2012–2013;

B. arvestades, et üks kolmandik riike üksi võtab vastu 90 % varjupaigataotlejatest;

C. arvestades, et enamiku varjupaigataotlejate puhul ei peeta Dublini määruse menetluste 
tähtaegadest kinni ja üleandmist ei toimu;

D. arvestades, et analüüsitud määruse rakendamises on esinenud olulisi lünki, sealhulgas 
COVID-19 kriisi ajal, ning see on seega rikkunud õigust rahvusvahelisele kaitsele ja 
kaasa toonud põhiõiguste rikkumisi;

Solidaarsuse põhimõtte integreerimine varjupaigataotlejate haldamisse

1. on seisukohal, et Dublini süsteem paneb suure koormuse riikide vähemusele, eelkõige 
sisserändevoogude ajal; leiab, et tuleks sisse seada solidaarsusmehhanism, mis tagab 
solidaarsuse ja vastutuse õiglase jagamise liikmesriikide vahel, sealhulgas ilmselgelt 
varjupaiga saamiseks sobivate varjupaigataotlejate ümberpaigutamise abil objektiivsete 
kriteeriumide põhjal.

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm
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2. rõhutab, et ajutised kokkulepped ei tohiks asendada Euroopa tasandil ühtlustatud ja 
kestlikku poliitikat; peab kahetsusväärseks Dublini määruse ümberkujundamise 
pingutuste blokeerimist nõukogus;

3. täheldab, et artiklis 33 ette nähtud kriisiohjamise mehhanism ei andnud riikidele tõhusat 
tuge ega reageerinud COVID-19 kriisi tagajärgedele; on seisukohal, et varjupaigaõiguse 
järjepidevuse tagamiseks liidus parimatel tingimustel tuleks sisse seada solidaarne 
kriisiohjamise mehhanism, mis on varustatud komisjoni juhitava rahastamisvahendiga;

4. kutsub liikmesriike üles kasutama erandkorras artiklis 17 ette nähtud kaalutlusõiguse 
klauslit, näiteks Kreeka esmase vastuvõtu punktides – mis on praegu äärmise pinge all – 
viibivate varjupaigataotlejate ümberpaigutamiseks ja inimväärsete vastuvõtutingimuste 
tagamiseks;

5. soovitab kehtestada kooskõlas rahvusvahelise õigusega peamistes ELi seadusliku 
aluseta saabumise kohtades ja Euroopa vastuvõtukeskustes Dublini määruse kiirendatud 
menetlused varjupaigataotluste kiiresti käsitlemiseks, nende põhjendatuse üle 
otsustamiseks, vastutava riigi määramiseks ja vajaduse korral isikute tagasi saatmiseks 
ilma asjatult pika kinnipidamiseta;

6. rõhutab, kui oluline on Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) operatiivtugi 
Dublini määruse menetluste jaoks esmase vastuvõtu punktides; palub komisjonil ja 
liikmesriikidel hõlbustada EASO ametnike tööd, võimaldades vestlusi muus kui riigi 
ametlikus keeles; soovitab luua piisavate rahaliste ja inimressurssidega Euroopa 
Varjupaigaameti;

Põhiõiguste kaitsmine

7. tuletab meelde, et Dublini III määruse rakendamise keskmes peab olema põhiõiguste 
kaitse, eelkõige laste, inimkaubanduse ohvrite ja kõige haavatavamate isikute kaitse;

8. palub komisjonil jälgida tähelepanelikumalt kriteeriumide tähtsusjärjestuse järgimist; 
peab vajalikuks täpsustada perekonna taasühinemise kriteeriumi kohaldamise tingimusi 
ja ühtlustada nõutava tõendamise tase; palub riikidel ja komisjonil kaitsta laste huve ja 
selgitada kinnipidamise kohaldamise kriteeriume;

Menetluste lihtsustamine ja tähtaegade tunduv lühendamine

9. rõhutab, et üleandmismenetluste arv on tunduvalt kasvanud ja need põhjustavad 
märkimisväärseid tööjõu-, materjali- ja finantskulusid; avaldab siiski kahetsust, et 
üleandmised viiakse lõpule vaid 11 % juhtudest, millel on oma osa 
varjupaigasüsteemide alalises ülekoormatuses; rõhutab koostöö ja teabejagamise 
puudumist riikide vahel; peab väga oluliseks võidelda teisese rände vastu, et vähendada 
üleandmistaotlusi; teeb ettepaneku selgitada ja ühtlustada üleandmismenetluste 
algatamise tingimusi;

10. on seisukohal, et vastutuse üleandmise eeskirjad Dublini III määruse alusel kahjustavad 
teatud juhtudel varjupaigamenetluste tõhusust ja üleandmise teostamist ning 
suurendavad teisest rännet, õhutades varjupaigataotlejaid ennast varjama; palub 
komisjonil need eeskirjad läbi vaadata, et anda liikmesriikidele üleandmiste 
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teostamiseks piisav tähtaeg, ja kaotada vastutuse ülekandmine varjupaigataotleja 
põgenemise korral;

11. on seisukohal, et õigusabi varjupaigataotlejatele Dublini määruse menetluste jaoks, 
eelkõige esmase vastuvõtu punktides, lihtsustaks inimeste liikumisteed ja parandaks 
otsuste tegemist; palub riikidel parandada varjupaigataotlejate teavitamist Dublini 
määruse menetlustest, mis on keerukad, et see teave oleks selge ja kõigile kättesaadav;

Ainus varjupaigataotlus Euroopas

12. rõhutab, et liidus ainsa varjupaigataotluse esitamise põhimõttest ei peeta kaugeltki 
kinni, mis töötab vastu Dublini III määruse eesmärgile; on seisukohal, et riikide 
pädevad asutused peaksid oma tarvilikku teavet jagama Euroopa andmebaasis, nagu 
EURODAC, et kiirendada menetlusi ja vältida mitmekordseid varjupaigataotlusi, 
järgides isikuandmete kaitse nõudeid;

13. märgib, et varjupaigataotlejate kaitstuse määr on teatavate riikide kodanike jaoks 
liikmesriigiti väga erinev; on seisukohal, et ühine turvaliste riikide nimekiri ja 
riskiriikide jagatud analüüs või vähemasti sellealane lähenemine võimaldaksid neid 
lahknevusi ja seega teisest rännet vähendada; rõhutab, et varjupaiga saamiseks 
sobimatute isikute tegelik tagasisaatmine on analüüsitava määruse tõhususe jaoks väga 
oluline tingimus;

Juhtimise ja riikidevahelise lähenemise tugevdamine

14. leiab, et teabe jagamiseks ja üleandmiste ladusamaks toimumiseks on vaja riikide 
varjupaigaasutuste tugevamat koostööd; teeb ettepaneku teha EASO-le ülesandeks 
seada sisse tugevdatud juhtimine analüüsitava määruse kohaldamisel, mis hõlmaks 
igakuist operatiivdialoogi riikide ametiasutuste vahel ning teabevahetus- ja parimate 
tavade jagamise platvormi;

15. märgib, et umbes kaks kolmandikku varjupaigataotlustest puudutavad turvaliste riikide 
kodanikke, kes on saabunud liitu viisaga või viisavabaduse alusel; on seisukohal, et 
need ilmselgelt põhjendamatud taotlused põhjustavad varjupaigasüsteemide 
ülekoormatust; palub komisjonil ja liikmesriikidel tugevdada varjupaiga- ja 
viisapoliitika sidusust;

16. teeb ettepaneku tugevdada EASO rolli varjupaigataotlejate voogude ja liikumisteede 
analüüsimisel, et survet varjupaigasüsteemidele paremini ette näha ja mõista;

17. julgustab komisjoni ja nõukogu analüüsitava määruse rakendamise optimeerimiseks 
töötama liikmesriikidevaheliste ning liikmesriikide ja kolmandate riikide kahepoolsete 
lepingute lähendamise alal;

18. avaldab kahetsust, et komisjon ei ole veel avaldanud hindamisaruannet artikli 46 alusel; 
palub komisjonil tagada analüüsitava määruse tõhusam kohaldamine;

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


