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SELETUSKIRI – FAKTIDE JA TÄHELEPANEKUTE KOKKUVÕTE

Käesolev raport keskendub piirimenetluste rakendamisele liikmesriikides. 
Direktiivi 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste 
nõuete kohta (varjupaigamenetluste direktiiv) artikliga 43 kehtestatakse piirimenetlused kui 
võimalus, mida liikmesriigid saavad kasutada Euroopa ühise varjupaigasüsteemi toimimiseks. 
Kui varjupaigataotlus esitatakse riigipiiril või transiiditsoonis, võivad liikmesriigid taotluse 
teatavatel tingimustel nendes kohtades läbi vaadata. 

Raporti eesmärk

Raporti põhieesmärk on võimaldada parlamendil eelseisvatel rände- ja varjupaigaleppe 
läbirääkimistel, kus piirimenetlused mängivad üliolulist rolli, langetada tõenduspõhiseid ja 
teadlikke otsuseid. Piirimenetlused mängivad leppe ettepanekus võtmerolli. Komisjon ei ole 
aga kunagi teinud jõupingutusi hindamaks nende rakendamist, et selgitada välja, kas nende 
eesmärgid on saavutatud ja et teha järeldusi uute õigusaktide jaoks. 

Mõjuhinnangud on komisjoni parema õigusloome tegevuskava oluline osa, mille eesmärk on 
kavandada ja hinnata ELi poliitikat nii, et see saavutaks oma eesmärgid võimalikult tõhusalt 
ja tulemuslikult. Siiski ei ole komisjon siiani avaldanud varjupaigamenetluste direktiivi 
rakendamise aruannet, rikkudes sellega varjupaigamenetluste direktiivi artiklist 50 tulenevaid 
aruandekohustusi. Lisaks oli 2016. aastal, kui komisjon tegi ettepaneku varjupaigamenetluste 
direktiivi reformiks, et muuta see määruseks, tegemata selle mõjuhinnang. Sama kehtib hiljuti 
avaldatud muudetud ettepaneku kohta (COM(2020) 611 final). 

Käesoleva raporti eesmärk ei ole asendada komisjoni poolt hilinenud varjupaigamenetluste 
direktiivi põhjalikku mõjuhinnangut ega hinnata komisjoni uusi ettepanekuid. Selle asemel on 
raporti eesmärk pakkuda mõningaid teadmisi selle kohta, kuidas liikmesriigid rakendavad 
piirimenetlusi varjupaigamenetluste direktiivi raames, millised on probleemid ja rakendamise 
puudujäägid. See peaks võimaldama Euroopa Parlamendil teha varjupaigamenetluste 
direktiivi muutmise ettepaneku tulevastel läbirääkimistel teadlikke ja tõenduspõhiseid 
otsuseid.

Raporti aluseks on Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse 2020. aasta novembri 
mõjuhinnang, mis esitab varjupaigamenetluste direktiivi artikli 43 kohaldamise võrdleva 
analüüsi ning õigusliku hinnangu selle artikli ülevõtmisele ja kohaldamisele liikmesriikides. 
Esialgne raporti projekt põhineb nende uuringute esialgsetel järeldustel. Raportöör võib 
esitada raporti projekti kohta muudatusettepanekuid, et kohandada seda lõpliku 
mõjuhinnanguga. 

Piirimenetlused on ebamäärased

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse hinnang näitab, et piirimenetlus on ELi 
varjupaigaõiguses halvasti määratletud mõiste. See tekitab tõsist muret kohaldamisel, eriti 
põhiõiguste ja menetluslike tagatiste osas. 

Piirimenetluste puhul on tegemist varjupaigamenetluste direktiivis õiguslikult määratletud 
reegli erandiga, mille kohaselt on varjupaigataotlejatel õigus jääda liikmesriigi territooriumile, 



PE660.061v01-00 4/11 PR\1216586ET.docx

ET

sealhulgas riigipiirile või transiiditsooni. Seetõttu piirab varjupaigamenetluste direktiiv 
rangelt piirimenetluste juhtumite arvu. Lisaks soovis liidu seadusandja kasutada kitsast 
tõlgendust, tuues välja, et kui taotleja esitab arvestatava põhjenduse, ei peaks riiki sisenemisel 
dokumentide puudumine või võltsitud dokumentide kasutamine automaatselt tähendama piiri- 
või kiirendatud menetluste rakendamist (varjupaigamenetluste direktiivi põhjendus 21). Kuid 
praktikas jätab varjupaigamenetluste direktiiv liikmesriikidele liiga palju ruumi kasutada 
piirimenetlusi à la carte põhimõttel, minnes sageli kaugemale varjupaigamenetluste direktiivi 
kehtestatud piiridest. 

Mõni liikmesriik uurib varjupaigataotluste vastuvõetavust piirimenetlustes, samas kui mõned 
uurivad ka nende sisu. Mõni liikmesriik uurib Dublini määruse juhtumeid piirimenetlustes, 
teised aga mitte. Mõni liikmesriik annab rahvusvahelise kaitse piirimenetluse kaudu, teised 
aga lubavad taotlejatel kohe siseneda, kui nad tunnistavad, et varjupaigataotleja võib saada 
rahvusvahelist kaitset. Veelgi enam, mitmed liikmesriigid kohaldavad piirimenetlusi palju 
laiemalt, kui varjupaigamenetluste direktiiv ette näeb, mõned suunavad lausa kõik piiril 
olevad varjupaigataotlused piirimenetlusse. Lisaks kohaldavad mõned liikmesriigid 
piirimenetlusi, ilma et neid siseriiklikus õiguses selliseks kvalifitseeritaks. 

Väljasaadetava kinnipidamine kui reegel piirimenetluses

Piirimenetlused põhinevad sageli sisenemiskeelu juriidilisel fiktsioonil, eeldades seega, et 
piirimenetlus toimub enne või samaaegselt otsuse tegemisega, mis käsitleb taotleja õigust 
siseneda liikmesriigi territooriumile. Sellel on varjupaigataotlejatele tõsised tagajärjed. Kõigis 
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse hinnangus analüüsitud juhtumites peetakse 
piirimenetlustes asüülitaotlejaid tegelikult kinni. 

Kinnipidamisel ja vabaduse võtmisel on tõsine mõju inimese põhiõigustele. ELi õigus ja 
rahvusvaheline inimõigustealane õigus seavad seetõttu varjupaigataotlejate kinnipidamisele 
kõrged künnised. Varjupaigamenetluste direktiivi artikkel 26 keelab taotlejate kinnipidamise 
ainult sel põhjusel, et ta on taotleja. Põhjalik loetelu väljasaadetava kinnipidamise põhjustest 
ja kinnipeetavate tagatistest on esitatud direktiivis 2013/33/EL (vastuvõtutingimuste 
direktiiv). 

Piirimenetlustes eiratakse neid künniseid ja tagatisi sageli. Reeglina hoiavad liikmesriigid 
varjupaigataotlejaid tegelikult kinni, sageli vajadust kontrollimata või vahistamisele 
alternatiive pakkumata. Paljudel juhtudel puudub varjupaigataotlejatel juurdepääs tagatistele, 
mida kohaldatakse riigisiseses menetluses kinni peetud varjupaigataotlejate suhtes. Mitmed 
liikmesriigid hoiavad varjupaigataotlejaid tegelikult kinni, tuginedes mittesisenemise 
fiktsioonile, tunnistamata seda vabaduse võtmisena. Seetõttu ei ole sellises piirimenetluses 
kinni peetud varjupaigataotlejatel isegi juurdepääsu põhilistele menetluslikele tagatistele, 
näiteks nende kinnipidamise kohtulikule läbivaatamisele. See on veelgi murettekitavam, kuna 
kinnipidamistingimused piiridel on sageli puudulikud. Suure arvu saabumiste korral, näiteks 
Kreeka saartele, on piirimenetluste tingimused ebainimlikud.

Juhul kui varjupaigataotlejad piiril tegelikult kinni peetakse, tuleks väljasaadetava 
kinnipidamine alati seadusega ette näha ja kohaldada samu menetluslikke tagatisi nagu 
riigisiseses menetluses kinni peetud varjupaigataotlejate suhtes. Igal juhul ei tohiks 
varjupaigataotlejaid vaikimisi kinni pidada. 
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Sisenemiskeeld

Isikutele tuleb anda võimalus esitada piiril varjupaigataotlus. Kui on viiteid sellele, et 
välispiiril olev isik soovib taotleda rahvusvahelist kaitset, peavad liikmesriigid isikut 
teavitama võimalusest seda teha ja varjupaigamenetlusele juurdepääsu hõlbustamiseks 
korraldama suulise tõlke. 

Siiski on arvukalt teateid isikute kohta, kellele jäeti sisenemiseks luba andmata või lükati 
tagasi, ilma et nende kaitsevajadusi oleks hinnatud ja varjupaigataotlusi registreeritud. See 
tähendab tõsist ELi ja rahvusvahelise õiguse rikkumist. 
Selliste ebaseaduslike tegevuste vältimiseks ja tagamaks, et liikmesriigid järgivad välispiiril 
ELi ja rahvusvahelist õigust, tuleks luua sõltumatud seiremehhanismid. Kooskõlas Euroopa 
Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) piirikontrolli juhistega peaksid liikmesriigid olema 
kohustatud tagama järelevalveorganitele juurdepääsu piirirajatistele, et tagada põhiõiguste 
tõhus kaitse ja süstemaatiline rikkumistest teatamine. Samuti peaksid liikmesriigid tagama 
kõigi väidete tõhusa uurimise ja sanktsioonide määramise. 

Haavatavuse hindamine 

On murettekitav, et liikmesriikidel ei ole erivajadustega isikute tuvastamiseks sobivaid 
mehhanisme, et nad piirimenetlusest vabastada. Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse 
hinnang näitab, et kõigis uuringu läbinud riikides puuduvad nõuetekohased ja tõhusad 
haavatavuse tuvastamise mehhanismid ning et mitmel liikmesriigil puudub mehhanism 
hoopiski. Nähtamatu haavatavusega isikuid, näiteks piinamise või seksuaalse kuritarvitamise 
ohvreid ei tuvastata piirimenetluses peaaegu kunagi. Piisavate identifitseerimismehhanismide 
puudumine muudab spetsiaalsed menetluslikud tagatised ja piisava toetuse praktikas sageli 
mõttetuks. See on eriti murettekitav laste suhtes ja tekitab küsimusi lapse parimates huvides 
tegutsemise kohta, nagu on sätestatud ELi põhiõiguste harta artikli 24 lõikes 2. Seetõttu tuleks 
lapsed ja nende perekonnad üldjuhul piirimenetlustest vabastada. 

Menetluslikud tagatised ja piirimenetluste õiglus

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse hinnangus teatatakse tõsistest probleemidest 
menetluslike tagatiste osas kõigis uuritud liikmesriikides. Taotlejaid tuleb teavitada nende 
õigustest ja varjupaigataotluse menetlemisest ning neile tuleb tagada tegelik juurdepääs 
nõustamist pakkuvatele organisatsioonidele ja isikutele. Praktikas seda aga tihti ei tehta. 
Paljud liikmesriigid näevad seaduses ette õiguse tasuta õigusabile piirimenetluste puhul, isegi 
kui nad pole seda kohustatud tegema. Lühikesed tähtajad ja (tegelik) väljasaadetava 
kinnipidamine aga takistavad sageli tegelikku juurdepääsu õigusabile. Varjupaigataotlejad ei 
saa suhtlusvahendite puudumise tõttu advokaadiga ühendust võtta, advokaatidele ja nende 
klientidele ei anta piisavalt aega kaebuse ettevalmistamiseks ja ärakuulamiseks või on täielik 
puudus kvalifitseeritud advokaatidest. Valitsusvälised organisatsioonid ei suuda sageli seda 
tühimikku täita, kuna neil on piiridel asuvatele rajatistele juurdepääs vähene või puudub 
täielikult. Suuline tõlge pole sageli saadaval, on halva kvaliteediga või telefoni teel 
raskendatud. Pealegi ei teavitata taotlejaid sageli varjupaigataotluse menetlusest ja nende 
õigustest süstemaatiliselt. 

Piirimenetluste olemus raskendab praktikas täielike menetluslike tagatiste andmist. Nende 
toimivust kahjustab tegelik väljasaadetava kinnipidamine ja piirimenetluste lühemad tähtajad. 
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Tavaliselt määravad liikmesriigid apellatsioonimenetlustele väga lühikesed, vaid mõne päeva 
pikkused tähtajad, mis rikub õigust tõhusale õiguskaitsevahendile, arvestades piiratud 
juurdepääsu abile ja välismaailmale. Seda murettekitavam on, et varjupaigamenetluste 
direktiiv ei taga apellatsiooni peatavat mõju. 

Seoses Kreeka saarte kiirmenetlustega piiril on FRA, ÜRO pagulaste ülemvolinik ja ÜRO 
rändajate inimõiguste eriraportöör väljendanud tõsist muret seoses nõuetekohaste 
menetlustagatiste ja põhiõigustega seotud väljakutsetega, mis tunduvad peaaegu ületamatud.

Piirimenetlusi iseloomustab vältimatu dilemma, et õiglase menetluse jaoks ei ole piisavalt 
aega, ja taotlejate kinnipidamist rakendataks võimalikult lühikest aega. Seetõttu ei aita 
piirimenetlused kaasa varjupaigamenetluste direktiivi eesmärkide saavutamisele. Seega 
peaksid liikmesriigid üldjuhul hoiduma piirimenetluste kohaldamisest ega tohiks mingil juhul 
olla kohustatud piirimenetlusi kohaldama. Piirimenetluste puhul ei saa liikmesriigid kas 
tagada õiglast menetlust või rikuvad nad taotlejate põhiõigusi, hoides neid pikka aega kinni. 

Kui piirimenetlusi siiski rakendada, peaksid need piirduma vähem keerukate juhtumitega, 
näiteks juhtumitega, kus taotlejale on antud rahvusvaheline kaitse mõnes teises (liikmes-)
riigis või kus tõstatatakse ainult küsimusi, mis ei ole seotud varjupaigataotluse 
menetlemisega. 
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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiivi 2013/32/EL 
(rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta) 
artikli 43 rakendamise kohta
(2020/2047(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee poolt 1948. aastal vastu võetud inimõiguste 
ülddeklaratsiooni ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

– võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni,

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni,

– võttes arvesse 1951. aasta pagulasseisundi konventsiooni ja selle 1967. aasta protokolli, 
eriti tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse õigust,

– 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 Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta 
direktiivi 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse1 seisundi andmise ja äravõtmise menetluse 
ühiste nõuete kohta (varjupaigamenetluste direktiiv),

– võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu asjakohast praktikat,

– võttes arvesse komisjoni 13. juuli 2016. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidus rahvusvahelise kaitse ühine 
kord ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2013/32/EU (COM(2016)0467),

– võttes arvesse 23. september 2020. aasta muudetud ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidus rahvusvahelise kaitse ühine 
kord ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2013/32/EU (COM(2020)0611),

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

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse 2020. aasta novembri Euroopa 
rakendamishinnangut direktiivi 2013/32/EL artikli 43 rakendamise kohta,

– võttes arvesse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) 2020. aasta septembri 
uuringut varjupaigataotluste piirimenetluste kohta EL+ riikides (Border Procedures for 

1 ELT L 180, 29.6.2013, lk 60.
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Asylum Applications in EU+ Countries),

– võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) 2020. aasta aruannet 
põhiõiguste olukorra kohta,

– võttes arvesse FRA 4. märtsi 2019. aasta ajakohastatud arvamust 3/2019, mis puudutab 
nende 2016. aasta arvamust põhiõiguste kohta Kreekas ja Itaalias asutatud esmase 
vastuvõtu keskustes (Update of the 2016 Opinion of the European Union Agency for 
Fundamental Rights on fundamental rights in the ‘hotspots’ set up in Greece and Italy),

– võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo soovituslikke põhimõtteid ja 
suuniseid inimõiguste kohta rahvusvahelistel piiridel,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni 
2016. aasta institutsioonidevahelist parema õigusloome kokkulepet,

– võttes arvesse oma 30. mai 2018. aasta resolutsiooni paremat õigusloomet käsitleva 
institutsioonidevahelise kokkuleppe2 tõlgendamise ja rakendamise kohta,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni 22. mai 2018. aasta 
raportit ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse liidus rahvusvahelise kaitse ühine kord ja tunnistatakse kehtetuks 
direktiiv 2013/32/EL,

– 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 ei ole kunagi hinnanud varjupaigamenetluste direktiivi 
rakendamist, vaatamata oma seaduslikule aruandekohustusele;

Üldised märkused

1. peab taunitavaks, et rakendamist ei ole hinnatud ja kutsub komisjoni üles viima sellise 
hindamine läbi kiiremas korras, kuna see on hilinenud alates 2017. aastast;

2. kordab tõenduspõhise lähenemisviisi tähtsust ühtse poliitikakujundamise suunamisel;

Kohaldamisala

3. rõhutab, et piirimenetlus on erand õiguslikult määratletud reeglist, mille kohaselt on 
varjupaigataotlejatel õigus siseneda liikmesriigi territooriumile ja mida saab kohaldada 
ainult varjupaigamenetluste direktiivis sätestatud teatud juhtumite korral; juhib 
tähelepanu sellele, et ELi seadusandjad soovisid kasutada nende juhtumite puhul kitsast 
tõlgendust; taunib asjaolu, et mõned liikmesriigid kohaldavad piirimenetlusi palju 

2 ELT C 76, 9.3.2020, lk 86.
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ulatuslikumalt;

Mittesisenemise fiktsioon ja väljasaadetava kinnipidamine

4. rõhutab, et varjupaigamenetluste direktiivi artikli 9 lõige 1 kohustab liikmesriike 
lubama varjupaigataotlejatel jääda oma territooriumile, sealhulgas riigipiirile või 
transiiditsooni;

5. märgib, et mitmete liikmesriikide piirimenetlused põhinevad sageli sisenemiskeelu 
juriidilisel fiktsioonil, eeldades seega, et piirimenetlused toimuvad enne või samaaegselt 
otsuse tegemisega, mis käsitleb taotleja õigust siseneda liikmesriigi territooriumile;

6. rõhutab, et reeglina peetakse piirimenetluse all olevaid isikuid tegelikult kinni;

7. kordab, et liikmesriigid ei tohi isikut kinni pidada üksnes põhjusel, et ta on 
varjupaigataotleja, ja tuletab meelde, et taotlejaid võib kinni pidada ainult siis, kui muid 
leebemaid sunnimeetmeid ei saa rakendada; peab kahetsusväärseks, et piirimenetlustes 
ei ole väljasaadetava kinnipidamisele alternatiive välja töötatud ja rakendatud;

8. peab väga problemaatiliseks, et mõned liikmesriigid kohaldavad tegelikke 
piirimenetlusi, tunnistamata neid selleks siseriikliku õiguse kohaselt, kuna tulemuseks 
võivad olla ebapiisavad kaitsemeetmed sellise kinnipidamise vastu; rõhutab, et 
igasugune kinnipidamine peaks alati olema seadusega kooskõlas;

9. tuletab meelde, et Euroopa Liidu Kohus välistas liidetud kohtuasjades C-924/19 PPU ja 
C-925/19 PPU argumendi, et tegemist ei ole väljasaadetava kinnipidamisega, kui 
taotleja võib transiiditsoonist lahkuda kolmanda riigi suunas;

Sisenemiskeeld

10. on sügavalt mures selle pärast, et piirimenetlustega seoses on nii välis- kui ka sisepiiril 
teatatud paljudest juhtumitest, kus isikutel on keelatud siseneda, ilma et nende 
varjupaigataotlusi oleks registreeritud; kordab, et välismaalase automaatne riiki 
mittelubamine, piirilt tagasisaatmine ja kollektiivne väljasaatmine on ELi ja 
rahvusvahelise õiguse kohaselt keelatud;

11. peab oluliseks sõltumatute järelevalveorganite loomist ja kutsub liikmesriike üles 
tagama neile juurdepääs piirirajatistele, et tagada põhiõiguste tõhus kaitse ja 
süstemaatiline rikkumistest teatamine kooskõlas FRA piirikontrolli suunistega;

Saatjata alaealiste ja haavatavate taotlejate vabastamine piirimenetlusest

12. märgib, et vastavalt varjupaigamenetluste direktiivi artikli 24 lõikele 3 ei kohalda 
liikmesriigid piirimenetlust, kui taotlejad vajavad spetsiaalseid menetluslikke tagatisi, 
mida ei saa selle raames pakkuda;

13. rõhutab, et enamikus uuritud liikmesriikides puuduvad piisavad haavatavuse 
tuvastamise mehhanismid ja kui need on olemas, hindavad nad sageli ainult nähtavat 
haavatavust;

14. tuletab meelde, et varjupaigamenetluste direktiivi artikli 25 lõike 6 punkt b näeb ette 
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väga piiratud asjaolusid, mis võimaldavad liikmesriikidel saatjata alaealiste taotlusi 
piirimenetluses menetleda; rõhutab, et uuritud liikmesriikides puuduvad piisavad vanuse 
hindamise meetodid; soovitab lapsed ja nende perekonnad piirimenetlustest vabastada;

Menetluslikud tagatised

15. märgib, et piirimenetlused on kiirmenetlused, ja tuletab meelde, et varjupaigamenetluste 
direktiivi artikli 43 kohaselt on piirimenetluste taotlejatel samad õigused ja tagatised kui 
tavaliste menetluste taotlejatel;

16. rõhutab, et kõigis uuritud liikmesriikides teatati tõsistest probleemidest seoses 
õigusabile juurdepääsuga ja selle kvaliteediga; rõhutab, et tasuta õigusabi on ülioluline, 
et tagada isiklikes intervjuudes kvaliteetsem teave ja parandada esimese astme otsuste 
tegemist;

17. peab kahetsusväärseks, et piirimenetluste raames ei reguleeri paljud liikmesriigid 
juurdepääsu valitsusvälistele organisatsioonidele, millel on oluline roll taotlejate 
menetlusõiguste tagamisel;

18. väljendab muret, et taotlejatele antakse piirimenetluste ning nende õiguste ja kohustuste 
kohta sageli vähe teavet;

19. tunnistab, et varjupaigamenetluste direktiiv jätab liikmesriikide otsustada, kas 
edasikaebustel on automaatne peatav toime; tuletab siiski meelde, et Euroopa Liidu 
Kohus on tunnistanud, et sellise tagasisaatmisotsuse puhul, mille täitmine võib 
asjaomase kolmanda riigi kodaniku seada tõsisesse piirilt tagasisaatmise ohtu, peab 
edasikaebusel olema peatav toime;

20. rõhutab, et piirimenetlusi iseloomustab lühike menetlustähtaegade ja väljasaadetava 
tegeliku kinnipidamise kombinatsioon, mis võib mõjutada taotlejate võimalust kasutada 
varjupaigamenetluste direktiivi sätestatud garantiisid;

21. soovitab piirimenetlustes piirduda vähem keerukate juhtumitega, näiteks taotlejatega, 
kellele on antud kaitse teistes riikides või liikmesriikides või kes on tõstatanud 
küsimusi, mis ei ole varjupaigamenetluse läbivaatamise seisukohast olulised, jättes 
nende taotluse liikmesriikide kaalutlusõigusesse;

Piirimenetlused ja suur hulk saabujaid

22. tuletab meelde, et varjupaigamenetluste direktiivi II peatükis sätestatud tagatisi 
kohaldatakse ka suure hulga saabujate puhul; tunneb suurt muret, et nendel juhtudel 
tekitavad piirimenetlused täiendavaid põhiõiguste ja tõhususega seotud väljakutseid ja 
probleeme;

23. jagab FRA, ÜRO pagulaste ülemvoliniku ja ÜRO rändajate inimõiguste eriraportööri 
väljendatud muret seoses menetlustagatiste ja põhiõiguste austamisega Kreeka saartel 
kasutatavates kiirmenetlustes;

24. kutsub liikmesriike üles vältima piirimenetluste kasutamist, kuna varjupaigamenetluste 
direktiivi eesmärke ja õiglast varjupaigamenetlust ei ole võimalik tagada; kutsub 
liikmesriike, kes siiski kohaldavad varjupaigamenetluste direktiivi artiklit 43, tagama 
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nõuetekohase rakendamise kõigis selle aspektides;

25. kutsub komisjoni üles tõhusalt jälgima varjupaigamenetluste direktiivi rakendamist ja 
võtma meetmeid selle rikkumise korral;

°
° °

26. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


