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SELETUSKIRI – FAKTIDE JA TÄHELEPANEKUTE KOKKUVÕTE

Käesolev raport sisaldab hinnangut tagasisaatmisdirektiivi (2008/115/EÜ) rakendamise kohta, 
mille eesmärk on edendada tõhusat tagasisaatmispoliitikat kooskõlas piisavate menetluslike 
tagatiste ja põhiõigustega. Seega sisaldab direktiivi eesmärk nii kaitsele kui ka jõustamisele 
suunatud elemente.

Komisjon esitab direktiivi artikli 19 kohaselt aruande selle rakendamise kohta iga kolme aasta 
järel alates 2013. aastast. Komisjon avaldas 2013. aastal oma ainsa hindamisaruande, mis 
põhines 31 riigis läbiviidud tagasisaatmispoliitika metauuringul. Komisjon tegi ELi 
tagasisaatmispoliitikat käsitleva 2014. aasta teatise raames järelduse, et direktiiv on aidanud 
menetluslike tagatiste abil suurendada õiguskindlust ja vähendanud liikmesriikide võimalusi 
seadusliku aluseta riigis viibimise kriminaliseerimiseks. Komisjon jõudis järeldusele, et 
direktiivi praktilist rakendamist on võimalik veelgi parandada, tagades põhiõiguste järgimise 
ja tõhususe. 

Komisjon rõhutas, et „[m]itte-tagasisaatmise peamised põhjused seonduvad praktiliste 
probleemidega tagasipöördujate isiku tuvastamisel ja ELi-välistest riikidest vajalike 
dokumentide saamisel“, ning pidas seega tagasisaatmispoliitika välismõõdet selle tõhususe 
tagamise esmatähtsaks aspektiks. Need järeldused toetasid komisjoni esialgset otsust mitte 
algatada tagasisaatmisdirektiivi uuestisõnastamine, vaid teha hoopis tööd selle paremaks 
rakendamiseks ja tugevdada oma pingutusi, et teha päritoluriikidega koostööd nende kodanike 
tagasivõtmisel. 

Komisjon kutsus oma 2017. aasta soovituses tagasisaatmise tõhususe suurendamise kohta 
liikmesriike üles ühtlustama oma lähenemisviise, keskendudes tagasisaatmise määra 
suurendamisele. Lisaks teatavate kohustuste heakskiitmisele soovitas komisjon vähendada 
teatavate kaitsetagatiste, näiteks kaebuse esitamise õiguse ja pikemate kinnipidamisperioodide 
kasutamist. Nende soovituste mõju hindamist ei ole avaldatud. 

Hoolimata komisjoni 2014. aasta teatise raames võetud kohustusest esitada 2008. aasta 
tagasisaatmisdirektiivi seadusandlikud muudatused alles pärast direktiivi rakendamise 
põhjalikku hindamist, avaldas komisjon 2018. aastal ettepaneku tagasisaatmisdirektiivi 
uuestisõnastamiseks. Kuna mõjuhinnangut ei ole läbi viidud, avaldas Euroopa Parlament 
2019. aasta märtsis seda asendava mõjuhinnangu. 

Käesolev raport, milles tuuakse esile mitmeid lünki tagasisaatmisdirektiivi rakendamisel, ei 
ole mõeldud asendama komisjonipoolset tähtaja ületanud täielikku rakendamishinnangut. 
Raportis kutsutakse liikmesriike üles tagama tagasisaatmisdirektiivi järgimine ning komisjoni 
kindlustama direktiivi rakendamise õigeaegne ja nõuetekohane järelevalve ja toetus ning 
vajaduse korral tagama nõuete täitmine.

Parlamendi uuringuteenuste peadirektoraadi Euroopa 2020. aasta hindamisel põhinevas 
raportis antakse hinnang tagasisaatmisdirektiivi rakendamise ja selle välismõõtme kohta ning 
rõhutatakse direktiivi rakendamise spetsiifilisi aspekte. Raportöör esitab algsele raporti 
projektile täiendavad muudatusettepanekud, et tuua paremini esile ja hoolikalt kaaluda 
rakendamisel esinevaid allpool loetletud lünki.

Kohaldamisala
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Uuring näitab, et liikmesriigid kasutavad artikli 2 lõike 2 punktis a pakutud võimalust mitte 
kohaldada direktiivi „piiriolukordade” puhul, luues paralleelsed korrad, mille puhul direktiivi 
kohaldamisalast välja jäävad menetlused pakuvad võrreldes tavapärase 
tagasisaatmismenetlusega vähem tagatisi, näiteks vabatahtlikul tagasisaatmisel ei ole tähtaega, 
edasikaebamisel puudub peatav toime, vähem on kinnipidamisaja kestusele kehtestatud 
piiranguid. Selline madalam kaitsetase annab tõsiseid põhjuseid muretsemiseks, sest asjaolu, 
et piiriolukorrad võivad jääda direktiivi kohaldamisalast välja, suurendab ka 
tagasisaatmiste ning välismaalase piirilt tagasi saatmise ohtu. 

Direktiiviga kohustatakse liikmesriike väljastama tagasisaatmisotsus isikule, kes viibib 
seadusliku aluseta nende territooriumil. Eurostati andmetel tegid liikmesriigid 2019. aastal üle 
490 000 tagasisaatmisotsuse, millest 85 % tehti praeguse uuringu alusel kümnes liikmesriigis. 
Need arvud ei ole nii usaldusväärsed, kui näivad, sest tavad on erinevad. Mõnes liikmesriigis 
väljastatakse rändaja kohta tagasisaatmisotsus rohkem kui üks kord, laste puhul ei väljastata 
eraldi otsust ning nende vastuvõtmisest keeldumine piiril on välistatud. 

Direktiiv ei sisalda mittetagasisaatmise erandit seoses liikmesriikide kohustusega väljastada 
tagasisaatmisotsus iga seadusliku aluseta olukorras viibiva isiku kohta. Seepärast hinnatakse 
välismaalase piirilt tagasi saatmise ohtu sageli ex officio enne tagasisaatmismenetluse 
alustamist. Selline lünk kaitses on veelgi murettekitavam, kui puudub edasikaebamise 
automaatne peatav toime, mis omakorda toob kaasa suurema halduskoormuse ajutise meetme 
kohta esitatud taotluste suure hulga tõttu. 

Raportöör leiab, et oluline on tagada, et enne tagasisaatmisotsuse tegemist hinnataks õigesti 
välismaalase piirilt tagasi saatmise ohtu. Seda tehakse juba Rootsis ja Prantsusmaal. 

Kuigi saatjata alaealisi saadetakse tagasi harva, ei keela enamik liikmesriike ametlikult nende 
tagasisaatmist. Saatjata alaealiste suhtes kohaldatav tagasisaatmismenetlus muudab nende 
olukorra kaitsetagatiste ja õiguskindluse puudumise tõttu veelgi rohkem haavatavaks.

Menetluslikud tagatised

Isikud, kelle suhtes kohaldatakse tagasisaatmisotsust, on erineva taustaga. Nad võivad olla 
varjupaigataotlejad, kelle taotlus on tagasi lükatud, seadusliku aluseta territooriumile 
sisenenud isikud, viibimisaja ületajad, transmigrandid või rändajad, kes kaotasid oma 
elamisõiguse, näiteks töötaja, üliõpilase või pereliikmena. Nende olukord võib vajada 
humanitaarset lähenemist. Enamikus liikmesriikides on võimalik anda elamisluba, nagu on 
osutatud direktiivi artikli 6 lõikes 4. On hea meel näha, et mõnes riigis, näiteks Madalmaades, 
Belgias ja Poolas, võib see järgneda ex officio hindamisele pärast keeldumist. 

Kaebuse esitamise õigus erineb riigiti märkimisväärselt, eriti seoses apellatsiooniasutuse liigi 
ja kaebuse esitamise tähtaegadega. Kuna direktiiv seda ei käsitle, on liikmesriigid kehtestanud 
erinevad tähtajad. Kui mõnel juhul on tähtajad sarnased tavapäraste haldusmenetlustega, mis 
on 30 päeva, on see tähtaeg muudel juhtudel poole lühem või piirdub isegi mõne päevaga, 
mille puhul on praktiliselt väga raske või võimatu edasi kaevata. 

Ka automaatse peatava toime andmine toimub liikmesriigiti erinevalt. Kuigi automaatne 
peatamine pakub parimat kaitset, nõuab enamik liikmesriike tagasipöördujalt taotluse 
esitamist. Belgias ja Hispaanias annab seda väidetavalt harva kohus. 
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Tõhusa õiguskaitsevahendi saamise õiguse seisukohast on oluline nõuetekohane ja 
kättesaadav teave ning õigusabi, eelkõige süsteemides, mille puhul on ette nähtud lühike 
edasikaebamise tähtaeg ja vajadus taotleda edasikaebuse peatavat toimet. 

Vabatahtlik lahkumine ja vabatahtlik tagasipöördumine

Tagasisaatmismenetluse kõigis etappides, sealhulgas tagasisaatmisotsusega seotud etapis, 
mille raames peab asjaomane liikmesriik otsustama vabatahtliku lahkumise tähtaja andmise 
üle, tuleb järgida proportsionaalsuse põhimõtet. Kuna prioriteediks tuleb seada 
tagasisaatmisotsusest tuleneva kohustuse vabatahtlik täitmine, kohustab direktiiv 
liikmesriike ette nägema sobiva, 7–30 päeva pikkuse tähtaja vabatahtlikuks lahkumiseks. 
Vabatahtliku lahkumise tähtaja lühendamine või selle andmisest keeldumine on õigustatud 
vaid viimase abinõuna, kui artikli 7 lõikes 3 nimetatud meetmed ei ole piisavad. Siiski nõuab 
ainult Belgia, et neid meetmeid vabatahtliku lahkumise tähtaja lühendamiseks või selle 
andmisest keeldumiseks ei järgitaks.

Tõendid näitavad ka, et vabatahtlik tagasipöördumine on kulutõhus ja lihtsam korraldada, 
seda ka seoses sihtriikidega tehtava koostööga. Hoolimata asjaolust, et üldiselt rakendatakse 
vabatahtlikku lahkumistähtaega, nagu on kinnitatud enamikus liikmesriikides kehtivates 
õigusaktides, kohaldatakse väga palju neljal õiguspärasel alusel põhinevat erandit. Itaalias 
peab isik taotlema vabatahtliku lahkumise tähtaega, et seda kohaldataks. Mõned liikmesriigid 
kasutavad vabatahtliku tagasipöördumise tähtaja lühendamiseks või sellest keeldumiseks 
muid põhjusi, kui on loetletud artikli 7 lõikes 4 ära toodud põhjalikus loetelus. Näiteks 
Saksamaa ei võimalda vabatahtliku tagasipöördumise tähtaega kinnipeetavatele rändajatele, 
Hispaania kohaldab erandit, kui väljasaatmine on takerdunud, Madalmaad juhul, kui 
varjupaigataotlus lükatakse tagasi turvalise päritoluriigi põhimõtte alusel, ning Rootsi, kui isik 
saadetakse välja pärast kuriteo toimepanekut. 

Erandi ühe põhjusena tuleb individuaalse hindamise alusel ja proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaselt kindlaks määrata põgenemise oht, ka siis, kui õigusaktides on sätestatud 
objektiivsed kriteeriumid. 

Liikmesriikides on vabatahtliku lahkumise protsent statistika kohaselt väga erinev: nt 96 %-st 
Poolas 7 %-ni Hispaanias ja Itaalias. Saksamaa ja Madalmaad on teatanud, et nad ei suuda 
koguda andmeid abistamata vabatahtliku tagasipöördumise kohta, mis on teiste liikmesriikide 
esitatud teabe valguses silmatorkav. Frontexi andmetel on peaaegu pooled lahkumistest 
vabatahtlikud. 

Direktiivi põhjenduse 10 kohaselt peaksid liikmesriigid investeerima toetatud vabatahtliku 
tagasipöördumise programmidesse. Kuigi kõik vaadeldud riigid on need programmid juba 
kasutusele võtnud, on nende programmide ulatus ja suurus ning toetatud tagasipöördumiste 
arv väga erinev. Belgias on edukas meetod vabatahtliku tagasipöördumise alane nõustamine, 
mis on osa individualiseeritud ja alalisest sotsiaalsest juhendamisest rändaja 
vastuvõtukeskuses viibimise ajal. Komisjon peaks investeerima toetatud vabatahtliku 
tagasipöördumise soodustamise programmide koordineerimisse ja toetamisse.

Sisenemiskeeld

Direktiivi artikliga 11 kohustatakse liikmesriike kehtestama sisenemiskeeld, kui 
vabatahtlikuks lahkumiseks ei ole antud tähtaega või kui tagasipöörduja ei ole vabatahtliku 
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tagasipöördumise tähtaja jooksul lahkunud. Kõikidel muudel juhtudel võivad liikmesriigid 
kehtestada sisenemiskeelu. Seega sõltub sisenemiskeeluga seotud poliitika sellest, millise 
tähtaja liikmesriigid vabatahtliku lahkumise jaoks kehtestavad. Kuna artikli 7 lõiget 4 
kohaldatakse sageli automaatselt ja vabatahtliku lahkumise tähtaeg on lahkumise 
korraldamiseks liiga lühike, kohaldatakse paljude tagasipöördujate suhtes automaatselt 
sisenemiskeeldu. Põgenemise ohu erinevate tõlgenduste tõttu võib sisenemiskeelu 
kohustusliku kehtestamise ulatus riigiti märkimisväärselt erineda. Belgia, Bulgaaria, 
Prantsusmaa, Madalmaade ja Rootsi õigusaktides ja tavades on ette nähtud automaatne 
sisenemiskeeld, kui tagasipöördujale ei ole antud vabatahtliku lahkumise tähtaega või ta ei ole 
sellest kinni pidanud, muudel juhtudel on selle kehtestamine vabatahtlik. Saksamaa, 
Hispaania, Itaalia, Poola ja Bulgaaria õigusaktides ja tavades on aga automaatne 
sisenemiskeeld ette nähtud kõigil juhtudel, sealhulgas juhtudel, mil tagasipöörduja lahkus 
vabatahtliku lahkumise tähtaja jooksul. Ka Madalmaades võib vabatahtliku lahkumise 
tähtajaga rändajatele väljastada sisenemiskeelu enne selle tähtaja lõppu. See tõstatab 
küsimuse sisenemiskeelu kehtestamise eesmärgi ja tõhususe kohta, kuna see keeld võib olla 
heidutav, kui on kehtestatud varases etapis. Miks lahkuda territooriumilt vabatahtlikult 
õigel ajal, kui seda ei tasustata võimalusega uuesti siseneda? Selline lähenemisviis on samuti 
vastuolus direktiivis võetud haldusalase ja mittekaristava lähenemisviisiga. 

Sisenemiskeelu pikkus tuleb otsustada individuaalselt, võttes arvesse kõiki asjakohaseid 
asjaolusid ja huve. Riiklikud tavad sisenemiskeeldude kestuse kohta ei ole kaugeltki 
ühtlustatud, hoolimata asjaolust, et need on kehtivad ka teistes liikmesriikides. 
Proportsionaalsuse põhimõtte ja põhiõiguste kaitsmiseks tuleks tugevdada kohustust võtta 
arvesse individuaalseid asjaolusid, humanitaarpõhjuseid ja õigust pereelule.

Kinnipidamine ja põgenemisohu kindlaksmääramine

Direktiivis on sätestatud, et kinnipidamine peab olema seadusega ette nähtud ning vajalik, 
mõistlik ja proportsionaalne saavutatavate eesmärkidega ning kestma võimalikult lühikest 
aega. Raportöör rõhutab, et lähtuvalt vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtetest ning 
direktiivis kehtestatud haldusaresti ennetavast iseloomust saab väljasaatmiseelset haldusaresti 
põhjendada ainult selgelt kindlaks määratud põgenemisohu ja proportsionaalsuse kontrolli 
kombinatsiooniga. 

Siseriiklikud õigusaktid, millega võetakse üle mõiste „põgenemise oht“ määratlus, on 
märkimisväärselt erinevad: kui mitmes liikmesriigis on pikad põgenemise ohtu põhjendavate 
kriteeriumite loetelud (Belgias 11, Prantsusmaal 8, Saksamaal 7, Madalmaades 19), siis 
teistes liikmesriikides (Bulgaaria, Kreeka, Poola) puudub selliste kriteeriumide täielik loetelu. 
Üldine õiguslik alus kinnipidamise jaoks võimaldab kehtestada kinnipidamist 
süstemaatiliselt, samal ajal kui individuaalseid asjaolusid hinnatakse vähe. Selles kontekstis 
esile toodud riiklikud tavad kinnitavad ka varasemate uuringute tulemusi, et enamik 
tagasisaatmisi leiab aset esimestel nädalatel ning pikemal kinnipidamisel ei ole erilist 
lisaväärtust. 

Proportsionaalsuse kontrolli kohaselt võib tagasipöördujaid kinni pidada ainult siis, kui muid, 
leebemaid sunnimeetmeid ei ole võimalik kohaldada. Uuring näitab siiski, et vaatamata 
sellele, et enamike liikmesriikide õigusaktides on olemas alternatiivid kinnipidamisele, on 
liikmesriigid teinud kättesaadavaks ja kohaldanud tegelikult väga vähe elluviidavaid 
alternatiive kinnipidamisele. 
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Raportöör on eriti mures kinnipeetavate laste ja perede olukorra pärast ning rõhutab, et laste 
kinnipidamine nende või nende vanemate elaniku staatuse tõttu kujutab endast ÜRO lapse 
õiguste konventsiooni otsest rikkumist, kuna kinnipidamist ei saa kunagi õigustada lapse 
parimate huvidega.

Välismõõde

Oma 2016. aasta teatises, mis käsitleb Euroopa rände tegevuskava alusel uue ELi ja 
kolmandate riikide partnerlusraamistiku loomist, tunnistas komisjon, et tõhusa ja püsiva 
tagasipöördumise tagamiseks on hädavajalik koostöö kolmandate riikidega. Alates selle 
teatise vastuvõtmisest on kolmandate riikidega, sealhulgas Gambia, Bangladesh, Türgi, 
Etioopia, Afganistan, Guinea ja Côte d'Ivoire, sõlmitud mitu mitteametlikku kokkulepet. 
Raportöör peab kahetsusväärseks, et selliseid mitteametlikke kokkuleppeid sõlmitakse täiesti 
ilma nõuetekohase parlamentaarse kontrolli ning demokraatliku ja kohtuliku järelevalveta, 
mis oleks aluslepingute kohaselt ametlike tagasivõtulepingute sõlmimisel õigustatud. 

Kolmandate riikidega, sealhulgas transiidiriikidega, rände valdkonnas tehtava koostöö 
mitteametlikuks muutmisega pöörati suuremat rõhku tagasisaatmise ja -võtmise 
tingimuslikkusele. Raportöör tunneb muret, et arengukoostööks eraldatud raha suunatakse üha 
enam arengu- ja vaesuse kaotamise eesmärkidest eemale.

Selleks et paremini mõista tagasisaatmisdirektiivi vastavust põhiõigustega seotud 
kohustustele, ei peaks tagasisaatmise tõhususe hindamine hõlmama mitte ainult andmeid 
sunniviisilise tagasisaatmise kohta seoses reisimisega, kuid vaadata tuleks ka tagasisaadetud 
isikute olukorda ja saatust pärast nende saabumist sihtriiki. Komisjon peab tagama vastava 
järelevalve tõhususe, mis tähendab, et seda teostavad piisava suutlikkuse ja sõltumatuse 
tasemega järelevalveorganid. Saatjata alaealiste puhul on liikmesriigid kohustatud teostama 
tagasisaatmisjärgset järelevalvet, et täielikult täita direktiivi artiklis 10 sätestatud tingimusi. 
Organisatsioon „Päästke Lapsed“ viis hiljuti läbi intervjuud lastega, kes saadeti tagasi 
Afganistani, ning jõudis järeldusele, et ligi kolmveerand lastest ei tundnud end 
tagasisaatmismenetluse ajal turvaliselt. Lapsed said saabumisel vähe või üldse mitte mingit 
toetust ning ainult kolmel neist oli konkreetne taasintegreerimiskava. Raportöör on nende 
tulemuste pärast sügavalt mures ja kutsub liikmesriike üles teostama paremat 
tagasisaatmisjärgset järelevalvet ja avaldama selle järelevalve tulemused läbipaistval viisil. 

Järeldused 

Pidades silmas tagasisaatmisdirektiivi kahetisi eesmärke, eelkõige edendada tõhusat 
tagasisaatmist ning tagada, et tagasisaatmised on kooskõlas põhiõiguste ja menetluslike 
tagatistega, selgub käesolevast raportist, et direktiivis võimaldatakse ja toetatakse tõhusat 
tagasisaatmist, kuid praeguses käsitluses ei puudutata suuremat osa tõhusat tagasisaatmist 
takistavatest teguritest, sest rõhutatakse tõhusust, mille all mõistetakse eelkõige 
tagasisaatmise määra. 

• Tõhusa tagasisaatmise edendamine

Raportis rõhutatakse, et mitmed direktiivis sätestatud meetmed ei suurenda otseselt 
tagasipöördujate arvu ning et need võivad isegi omada vastupidist mõju. Esiteks võib 
võimalus, et vabatahtliku tagasipöördumise kõrval võib kehtestada sisenemiskeelu, vähendada 
tagasipöörduja huvi liikmesriigist tegelikult lahkuda. Teiseks võivad vabatahtliku lahkumise 
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lühiajalised tähtajad välistada lahkumise üldse, kuna tagasisaatmise ettevalmistamiseks 
vajalik aeg ületab sageli vabatahtliku lahkumise tähtaega. See on eriti ohtlik, kui kasutatakse 
levinud võimalust lühendada vabatahtliku lahkumise tähtaega või sellest üldse keelduda. 
Sellega seoses tuleks liikmesriikidele meelde tuletada, et proportsionaalsuse põhimõtte ja 
direktiivi ülesehituse kohaselt tuleb kohaldada rangelt artikli 7 lõikes 4 sätestatud kriteeriume 
ja hinnata iga juhtumit eraldi ning et tähtaja lühendamine ja vähendamine on viimane abinõu. 
Kolmandaks tundub, et sisserände valdkonnas kinnipidamise maksimaalne aeg ei suurenda 
tagasisaatmise määra. Riiklikud kogemused kinnitavad ka varasemaid uuringuid, et enamik 
tagasisaatmisi leiab aset esimestel nädalatel ning pikemal kinnipidamisel ei ole erilist 
lisaväärtust. Siinkohal tekib vastupidine mõju, sest pikaajaline kinnipidamine mõjutab 
tagasipöördujate põhiõigusi. See puudutab eelkõige kinnipidamismeetme automaatse 
kohaldamise praktikat paljudes liikmesriikides, kus seda ei kohaldata viimase abinõuna. Kuigi 
direktiivis nõutakse, et tagasisaatmismenetlust käsitletaks nõuetekohase hoolsusega, ei paku 
selliste pikkade kinnipidamisperioodide võimalus selleks mingit stiimulit. Kinnipidamise 
haldusliku või kohtuliku läbivaatamise vältimiseks korraldavad liikmesriigid kinnipidamise 
tavaliselt õigusaktides sätestatud maksimumperioodiks. Lühemad ajavahemikud suurendaksid 
vajadust kinnipidamise järelevalve järele ja võiks kiirendada ka tagasisaatmismenetlust. 

• Põhiõiguste kaitse tagamine

Aruandes rõhutatakse, et direktiiv avaldab soodsat mõju teatavatele kaitsetagatistele, kuid et 
vabatahtlikud sätted ja sagedased erandid vähendavad seda mõju märkimisväärselt. See kehtib 
näiteks vabatahtliku klausli puhul, mis jätab piiriolukorra direktiivi kohaldamisalast välja. 
Kuna piirile saabunud rändajad on sageli haavatavas olukorras ja kaalul võib olla 
mittetagasisaatmise põhimõte, tuleks kutsuda liikmesriike üles kohaldama direktiivi ka 
piiriolukordade suhtes. Lisaks õõnestab mõiste „põgenemise oht” laialdane tõlgendamine ja 
kohaldamine individuaalse hindamise tagatist, kui võetakse arvesse kõiki asjaolusid ja 
huvisid. Juurdepääsu õigusabile ja tõlkidele takistab suutlikkuse ja rahastamise puudumine. 
Rahastamise puudumine mõjutab ka tõhusat tagasisaatmisjärgset järelevalvet mitmes 
liikmesriigis. Komisjonil peaks olema keskne roll kinnipidamise alternatiivide kasutamise 
tagamisel proportsionaalsete ja tõhusate meetmetena põgenemise vältimiseks. Juhtudel, kus 
tagasisaatmist ei ole võimalik tõhusalt ellu viia, jäetakse inimesed sageli ilma aktsepteeritud 
staatuseta, mis seab ohtu nende väärikuse ja põhiõigused. Selline tava nõuab Euroopa tasandil 
lahendust. 

Lõpetuseks, hoolimata liikmesriikide kohustusest järgida mittetagasisaatmise põhimõtet ning 
võtta nõuetekohaselt arvesse lapse ja perekonnaelu parimaid huvisid, rakendamispõhimõtteid 
ja tavasid, esineb ilmselgeid lünki. Kuigi see puudutab tagasisaatmismenetluse kõiki etappe, 
muudab laste kinnipidamine, mis ei ole kunagi nende parimates huvides, selle valusalt 
nähtavaks.

• Välismõõtme arvesse võtmine

Tõhusa tagasisaatmisega seoses selgitavad liikmesriigid, et kõige olulisem tõhusat 
tagasisaatmist takistav tegur on seotud päritoluriikidega tehtava koostööga. See on vastuolus 
käsitlusega, mille kohaselt tagasisaatmisdirektiivi poliitilise tõhususe peamise näitajana 
nähakse eelkõige tagasisaatmise määra. Selles raportis rõhutatakse, et tulemusliku 
tagasisaatmispoliitika jaoks, mis on kooskõlas põhiõigustega, on vaja tagasisaatmise 
kestlikkuse ja tagasipöörduja taasintegreerimise kvalitatiivset hindamist, sealhulgas tõhusat 
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tagasisaatmisjärgset järelevalvet. Samal ajal tuleks tõsiselt suhtuda tõketesse, mis takistavad 
inimeste tagasisaatmist nende päritoluriiki, hinnates kriitiliselt rändealast koostööd 
kolmandate riikidega, kus tingimuslikkus ja mitteametlikuks muutmine tekitavad muret 
inimõiguste, demokraatliku ja kohtuliku kontrolli, partnerlussuhete võrdsuse ja ELi 
välispoliitika sidususe pärast.
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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tagasisaatmisdirektiivi rakendamise kohta
(2019/2208(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni, mille ÜRO Peaassamblee võttis vastu 
1948. aastal,

– võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni,

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni,

– võttes arvesse 1951. aasta pagulasseisundi konventsiooni ja 1967. aasta pagulasseisundi 
protokolli (Genfi konventsioon), eriti õigust mitte saada tagasi- ja välja saadetud,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artikleid 1, 3, 4, 6, 7, 18, 19, 
20 ja 47,

– võttes arvesse 19. detsembril 2018. aastal toimunud ÜRO peaassambleel vastu võetud 
ülemaailmset turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkulepet,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu ministrite komitee poolt 4. mail 2005. aastal vastu 
võetud dokumenti „Kakskümmend suunist sunniviisilise tagasisaatmise kohta“,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 
2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate 
kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel1 (tagasisaatmisdirektiiv),

– võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu otsuseid, mis on seotud direktiiviga 2008/115/EÜ, 
sh kohtuasjades C-357/09 Kadzoev2, C-61/11 El Dridi3, C-534/11 Arslan4, C-146/14 
Mahdi5, C-554/13 Z. Zh.6, C-47/15 Sélina Affum7, C-82/16 K.A. jt8 ning C-181/16 
Gnandi9, 

– võttes arvesse Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuseid, mis on seotud direktiiviga 
2008/115/EÜ, sealhulgas Amie jt vs. Bulgaaria (kaebus nr 58149/08), N. D. ja N. T. vs. 
Hispaania (kaebused nr 8675/15 ja 8697/15) ning Haghilo vs. Küpros (kaebus nr 
47920/12)

– võttes arvesse komisjoni 28. märtsi 2014. aasta teatist ELi tagasisaatmispoliitika kohta 

1 ELT L 348, 24.12.2008, lk 98.
2 ECLI EU:C:2009:741.
3 ECLI EU:C:2011:268.
4 ECLI EU:C:2013:343.
5 ECLI EU:C:2014:1320.
6 ECLI EU:C:2015:377.
7 ECLI EU:C:2016:408.
8 ECLI EU:C:2018:308.
9 ECLI EU:C:2018:465.
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(COM(2014)0199),

– võttes arvesse komisjoni 13. mai 2015. aasta teatist Euroopa rände tegevuskava kohta 
(COM(2015)0240),

– võttes arvesse nõukogu 11. mai 2016. aasta dokumenti „Non-binding Common 
Standards for Assisted Voluntary Return (and Reintegration) Programmes implemented 
by Member States“ (Liikmesriikide rakendatavate vabatahtliku tagasipöördumise 
lihtsustamise (ja taasintegreerimise) programmide mittesiduvad ühtsed nõuded),

– võttes arvesse komisjoni 2. märtsi 2017. aasta teatist tõhusama tagasisaatmispoliitika 
kohta Euroopa Liidus – uuendatud tegevuskava (COM(2017)0200);

– võttes arvesse komisjoni 7. märtsi 2017. aasta soovitust (EL) 2017/432 tagasisaatmise 
tõhususe suurendamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/115/EÜ 
rakendamisel10,

– võttes arvesse komisjoni 16. novembri 2017. aasta soovitust (EL) 2017/ 2338, millega 
võetakse kasutusele ühine tagasisaatmise käsiraamat, mida liikmesriikide pädevad 
asutused peavad kasutama tagasisaatmisega seotud ülesannete täitmisel11,

– võttes arvesse Euroopa rändevõrgustiku 2017. aasta koondaruannet „Tagasipöördumise 
tõhusus Euroopa Liidu liikmesriikides: ELi eeskirjade ja standarditega seotud 
probleemid ja head tavad”;

– võttes arvesse komisjoni 14. märtsi 2018. aasta teatist „Ühise viisapoliitika 
kohandamine uute väljakutsetega toimetulekuks“ (COM(2018)0251),

– võttes arvesse komisjoni 12. septembri 2018. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides 
ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (uuesti 
sõnastatud) (COM(2018)0634);

– võttes arvesse komisjoni 4 detsembri 2018. aasta teatist „Rände kõikide aspektide 
haldamine: Edusammud Euroopa rände tegevuskava raames“ (COM(2018)0798), 

– võttes arvesse komisjoni 16. aprill 2020. aasta teatist „COVID-19: suunised varjupaiga- 
ja tagasisaatmismenetlusi ning ümberasustamist käsitlevate ELi õigusnormide 
rakendamise kohta“ (C(2020)2516),

– võttes arvesse oma 12. aprilli 2016. aasta resolutsiooni olukorra kohta Vahemerel ja 
vajaduse kohta töötada välja ELi terviklik rändekäsitus12,

– võttes arvesse oma 5. aprilli 2017. aasta resolutsiooni pagulas- ja rändevoogude 
ohjamise ning ELi välistegevuse osa kohta selles13,

– võttes arvesse oma 13. märtsi 2019. aasta seisukohta ettepaneku kohta võtta vastu 

10 ELT L 66, 11.13.2017, lk 15.
11 ELT L 339, 19.12.2017, lk 83.
12 ELT C 58, 15.2.2018, lk 9.
13 ELT C 298, 23.8.2018, lk 39.

file://TRADLUXSNCF02/DIV_VE/@INI%20VERIFICATION/Editors'%20INI%20files/Ned/Draft%20reports%20(PR)/120/1206873/OJ
file://TRADLUXSNCF02/DIV_VE/@INI%20VERIFICATION/Editors'%20INI%20files/Ned/Draft%20reports%20(PR)/120/1206873/OJ
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond14,

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

– võttes arvesse Parlamendi uuringuteenuste peadirektoraadi 2019. aasta märtsi asendavat 
mõjuhinnangut kavandatud uuesti sõnastatud tagasisaatmisdirektiivi kohta;

– võttes arvesse Parlamendi uuringuteenuste peadirektoraadi Euroopa 2020. aasta juuni 
hindamist, milles antakse hinnang tagasisaatmisdirektiivi rakendamise ja selle 
välismõõtme kohta, 

– võttes arvesse 13. aprillil 2016. aastal Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja 
Euroopa Komisjoni vahel sõlmitud institutsioonidevahelist parema õigusloome 
kokkulepet15,

– võttes arvesse oma 30. mai 2018. aasta resolutsiooni paremat õigusloomet käsitleva 
institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamise ja rakendamise kohta16,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54 ning esimeeste konverentsi 12. detsembri 
2002. aasta otsuse (mis käsitleb algatusraportite koostamise loa andmise korda) artikli 1 
punkti 1 alapunkti e ja 3. lisa,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit 
(A9-0000/2020),

A. arvestades, et komisjon on tagasisaatmisdirektiivi rakendamist hinnanud ainult üks kord 
(2014. aastal), vaatamata direktiivi artiklis 19 sätestatud õiguslikule kohustusele esitada 
alates 2013. aastast aruanne direktiivi kohaldamise kohta iga kolme aasta järel;

B. arvestades, et direktiivi kahekordne eesmärk on tõhus tagasisaatmine kooskõlas 
põhiõiguste ja proportsionaalsuse põhimõttega; arvestades, et komisjon keskendub oma 
soovituses tagasisaatmise tõhustamise kohta tagasisaatmise määrale kui direktiivi 
tõhususe peamisele näitajale;

C. arvestades, et komisjon on märkinud, et liikmesriigid seisavad silmitsi mitmete 
tõketega, mis takistavad tõhusat tagasisaatmist ja on menetluslikku, tehnilist ja 
operatiivset laadi, muu hulgas kõigi asjaomaste sidusrühmadega – sealhulgas 
kolmandate riikidega – tehtava koostöö erinevast tasemest tingituna;

D. arvestades, et direktiivi rakendamisega seotud segregeeritud ja võrreldavaid andmeid 
sageli ei koguta ega tehta üldsusele kättesaadavaks;

Üldised märkused

1. taunib, et rakendamist ei ole hiljuti hinnatud ja kutsub komisjoni üles viima kiiresti läbi 

14 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0175.
15 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.
16 ELT C 76, 9.3.2020, lk 86.
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hindamist, mis on viibinud alates 2017. aastast;

2. kordab, kui oluline on tõenduspõhine lähenemisviis, mis suunaks sidusat 
poliitikakujundamist ja hästi informeeritud avalikku arutelu, ning palub komisjonil 
nõuda liikmesriikidelt direktiivi rakendamist käsitlevate kvalitatiivsete ja 
kvantitatiivsete andmete kogumist ja avaldamist ning toetust sellele;

3. rõhutab, et komisjoni väide, nagu oleks tagasisaatmise määr langenud 46 %-lt (2016) 
37 %-le (2017), ei pruugi anda täielikku ülevaadet, sest inimesed, kes said 
tagasisaatmisotsuse, ei ole tingimata sama aasta jooksul tagasi pöördunud; mõned 
liikmesriigid väljastavad rohkem kui ühe tagasisaatmisotsuse ühele isikule või 
inimestele, kelle asukoht ei ole teada, ning tagasisaatmisotsuseid ei võeta tagasi, kui 
tagasisaatmist ei toimu kolmandate riikidega tehtava koostööalaste probleemide või 
humanitaarpõhjustel;

4. rõhutab, et oluline on direktiivi tõhusa rakendamise parandamine. toonitab, et sellist 
tõhusust ei tohiks mõõta mitte ainult kvantitatiivses mõttes, viidates tagasisaatmise 
määrale, vaid ka kvalitatiivsete näitajatega, nagu tagasisaatmise ja põhiõiguste 
kestlikkus;

Tagasisaatmisotsused ja vabatahtlik lahkumine

5. rõhutab, kui oluline on tagada tagasisaatmisotsuste täitmine ning tuletab meelde 
direktiivis sätestatud peamist põhimõtet, mille kohaselt peaks eelistama vabatahtlikku 
tagasipöördumist sunniviisilisele tagasisaatmisele;

6. rõhutab, et direktiivi artikli 7 alusel nähakse tagasisaatmisotsusega ette asjakohane 
vabatahtliku lahkumise tähtaeg, mida liikmesriigid peavad vajaduse korral pikendama, 
võttes arvesse individuaalse juhtumi spetsiifilisi asjaolusid; rõhutab, et vabatahtliku 
lahkumise suhteliselt lühike tähtaeg võib vabatahtlikku lahkumist takistada või selle 
täielikult ära hoida;

7. rõhutab, et põgenemise ohu lai määratlus võib viia selleni, et liikmesriigid hakkavad 
sageli vältima vabatahtliku lahkumise tähtaja andmist; tuletab meelde, et vabatahtliku 
lahkumise tähtaja tühistamine toob kaasa ka sisenemiskeelu kehtestamise, mis võib 
veelgi õõnestada vabatahtlikku lahkumist;

Menetluslikud tagatised

8. toonitab, et väljasaatmist käsitlevad tagasisaatmis- ja sisenemiskeelu otsused peaksid 
olema individualiseeritud, seaduslikult ja faktilistelt põhjendatud, kirjalikult välja antud 
ning sisaldama teavet olemasolevate õiguskaitsevahendite kohta;

9. rõhutab, et direktiiv võimaldab ajutiselt peatada väljasaatmisotsuse täitmise kuni 
tagasisaatmisega seotud otsuseni; rõhutab sellise peatava toime tähtsust juhtudel, kui on 
olemas välismaalase piirilt tagasi saatmise oht; märgib, et enamikus riikides ei ole 
tagasisaatmisega seotud edasikaebusel automaatselt peatavat toimet, mis võib 
vähendada kaitset ja suurendada halduskoormust;

10. märgib kahetsusega direktiivi artikli 6 lõike 4 vähest rakendamist; on mures selle pärast, 
et liikmesriigid ei ole välja andnud ajutist elamisluba, kui tagasisaatmine ei ole 
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osutunud võimalikuks; rõhutab asjaolu, et elamisloa andmine isikutele, kes ei saa 
päritoluriiki tagasi pöörduda, võib aidata ennetada pikale veninud ebaseaduslikku 
viibimist ning hõlbustada üksikisikute sotsiaalset kaasatust ja panust ühiskonda;

Sisenemiskeeld

11. märgib murelikult, et mõnes liikmesriigis on ulatuslikult levinud sisenemiskeelu 
automaatne kehtestamine koos vabatahtliku lahkumisega; rõhutab, et selline 
lähenemisviis võib vähendada tagasisaatmisotsuse täitmise stiimuleid;

12. rõhutab, et kuigi sisenemiskeelu kehtestamise oht võib olla ajendiks riigist lahkumiseks 
vabatahtliku lahkumise tähtaja jooksul, vähendab sisenemiskeelu kehtestamine 
tegelikult huvi tagasisaatmisotsuse täitmise järele ja võivad suurendab põgenemise ohtu;

13. toonitab, et sisenemiskeeld toob peredele ja lastele kaasa eriti ebaproportsionaalseid 
tagajärgi; tervitab mõne liikmesriigi kehtestatud võimalust vabastada lapsed 
sissesõidukeelu kehtestamisest, kuid rõhutab, et laste huvid peaks esikohale tõstma ka 
vanemate sissesõidukeelu üle otsustamisel.

Kinnipidamine ja põgenemise oht

14. märgib erinevusi põgenemise ohu määratluse ülevõtmises siseriiklikesse õigusaktidesse 
ning kordab, et direktiivi artikli 3 lõikes 7 on sätestatud, et sellise riski olemasolu tuleks 
alati hinnata seaduses määratletud objektiivsete kriteeriumide alusel;

15. on mures, et mitmete liikmesriikide õigusaktid sisaldavad suurt hulka „objektiivseid 
kriteeriume“ põgenemise ohu kindlaksmääramiseks, mida kohaldatakse sageli rohkem 
või vähem automaatselt, samas kui individuaalseid asjaolusid võetakse vähe arvesse;

16. märgib, et direktiiviga on tagasipöördujate seaduslik kinnipidamine ette nähtud ainult 
siis, kui muid, leebemaid sunnimeetmeid ei ole võimalik kohaldada. väljendab 
kahetsust, et vaatamata kohustusele kohaldada kinnipidamist viimase abinõuna, 
töötavad liikmesriigid praktikas välja ja rakendavad väga vähe elluviidavaid alternatiive 
kinnipidamisele; kutsub liikmesriike üles pakkuma kiiremas korras elluviidavaid 
kogukonnapõhiseid alternatiive kinnipidamisele;

17. märgib, et Euroopa Liidus peetakse tagasisaatmismenetluste raames endiselt kinni 
märkimisväärset hulka lapsi, mis on ÜRO lapse õiguste konventsiooni otsene 
rikkumine, kuna ÜRO lapse õiguste komitee on selgitanud, et lapsi ei tohiks kunagi 
pidada kinni sisserändega seotud eesmärgil ning kinnipidamist ei saa kunagi põhjendada 
lapse parimate huvidega;

18. kutsub liikmesriike üles tagama direktiivi nõuetekohase rakendamise kõigis selle 
aspektides. palub, et komisjon jätkaks direktiivi rakendamise jälgimist ja võtaks 
meetmeid nõuetele mittevastavuse korral;

19. kutsub komisjoni üles tagama, et liikmesriikidel ja Frontexil on järelevalveorganid, 
kellel oleksid nõuetekohased volitused, suutlikkus ja pädevus, suurel määral sõltumatus 
ja asjatundlikkus ning läbipaistvad menetlused; palub tungivalt, et komisjon tagaks 
tagasisaatmisjärgse järelevalvemehhanismi loomise, et mõista tagasisaadetud isikute 
saatust, pöörates erilist tähelepanu saatjata alaealistele;
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20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


