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RÄNDE TÖÖRÜHMA KUUENDA KOOSOLEKU KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL  
 

Reede, 25. märts 2022 kell 9.00–11.30 ja 14.00–16.00 

 

1. Töörühma juht avas koosoleku  

Järjestikused juhid: Alessandro Alfieri, Itaalia Senati liige; Dimitris Kairidis, Kreeka parlamendi liige. 

Töörühma juht Alessandro Alfieri avas koosoleku. Ta selgitas, et ettepanekute eelnõud on koostatud 

kõigis kolmes klastris (i) seaduslik ränne, (ii) ebaseaduslik ränne, (iii) varjupaik, integratsioon, ning et 

iga ettepaneku eelnõu ülesehitus lähtus üldisest eesmärgist ja mitmetest meetmetest, kusjuures iga 

meede viitas otseselt kodanike soovitustele. Ta selgitas, et ettepanekute eelnõud valmistati ette 

koostöös kahe järjestikuse töörühma juhi, pressiesindaja ja pressiesindaja asetäitjaga ning 

ühissekretariaadi abiga.  

Töörühma juht rõhutas, et ettepanekute eelnõude eesmärk on austada Euroopa kodanike ja 

riigisisestel kodanike paneelaruteludel tehtud soovituste tähendust ja põhimõtteid, ning tuletas 

meelde, et eesmärk on saavutada ettepanekute eelnõude puhul võimalikult suur konsensus.  

Töörühma juht teavitas töörühma liikmeid ka hiljuti oma töö lõpetanud Itaalia kodanike 

paneelaruteludest ning esitas kolm rändeküsimustega seotud soovitust.  

Töörühma juht teatas, et 11. märtsil toimunud koosoleku kokkuvõttev protokoll loeti kinnitatuks ning 

see tõlgitakse kõikidesse keeltesse ja laaditakse üles platvormile. 

2. Pressiesindaja sekkumine 

Pressiesindaja väljendas heameelt positiivsete arutelude üle, mis toimusid järjestikuste töörühma 

juhtidega ettepanekute eelnõudega töötamiseks, ning lootis, et töörühmas toimuks viljakas arutelu.  

3. Endise töörühma juhi ettekanne postitustest mitmekeelsel digiplatvormil 

Endine töörühma juht Dimitris Kairidis väljendas heameelt töörühmas saavutatud edusammude üle 

ning tunnustas Ukraina sündmustest ja pagulaskriisist tulenevat uut hoogu. Ta pidas positiivseks ka 

sellega seotud solidaarsuse ülesnäitamist.  

Dimitris Kairidis võttis kokku vastavalt töörühma klastritele viimase platvormi aruandest saadud 

sisendi: 

– Seaduslikus rändes keskendutakse peamiselt vajadusele eduka rändepoliitika järele koos 

parema integratsiooniga, näiteks ülikooliprogrammide ning rohkema teabe ja hariduse kaudu. 

Lisaks mainiti ka vajadust muuta narratiivi, et rõhutada rände positiivseid eeliseid. 

– Ebaseaduslikus rändes nõutakse toetust Euroopa maismaa ja merepiiride paremaks kaitseks 

ning suuremat toetust ELi piiririikidele. Postitustes käsitletakse ka seda, kuidas võidelda 

rünnakute vastu, nagu Valgevene hübriidrünnakute vastu. Lisaks on mainitud vajadust 

tegeleda rände algpõhjustega ning pakkuda päritoluriikidele rohkem ja paremat arenguabi, 
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mis tooks kaasa läbipaistvad ja konkreetsed meetmed. Postitused platvormil viitavad ka 

kliimaga seotud rändele.  

– Varjupaiga ja integratsiooni valdkonnas kutsutakse üles rakendama ühist rändepoliitikat, mis 

põhineb solidaarsusel ja inimõigustel, inimõiguste ja seaduse austamisel, ning tõhusal 

tagasisaatmispoliitikal nende jaoks, kelle varjupaigataotlust ei rahuldata.  

4. Ettepanekute eelnõude tutvustamine ja arutelu vastavalt lisatud klastritele eesmärgiga esitada 

need täiskogu istungil 26. märtsil 2022 

Töörühmade liikmed väljendasid heameelt ettepanekute eelnõude üle ja leidsid, et nendes arvestati 

Euroopa kodanike soovitustega. Üldiselt toetasid liikmed enamikku neist ning tegid märkusi ja 

tähelepanekuid meetmehaaval:  

  

Klaster I, seaduslik ränne – ettepaneku eelnõu 1 

Meede 1: märkusi ei esitatud.  

Meede 2: sõnastust paluti muuta konkreetsemaks, viidates talendipartnerlustele.  

Meede 3: tehti ettepanekuid sõnastuse parandamiseks, näiteks viidates „asjakohastele 

kvalifikatsioonidele“ ja parandades „sinise kaardi toimimist“. Samuti arutati vajadust tegeleda ajude 

äravooluga kolmandatest riikidest.  

Meede 4: rõhutati seost meetmega 2. Toimus arutelu selle üle, et muuta sõna „sõelumine“ 

sõnastuseks „tööoskuste pakkumise ja nõudluse sobitamine“, et paremini kajastada, mida see 

tähendab. Räägiti ka vajadusest rõhutada paremini „interneti“ olemust. 

Meede 5: toimus arutelu ametiühingute rolli üle, kus tehti ettepanek lisada olemasolevale sõnastusele 

„riikidevahelisel tasandil“ sõnastus „riiklikul tasandil“, viidata töötajate õigustele ja leida uus viide 

sõnale „ühtlustamine“.  

Meede 6: tehti kommentaar sõnastuse positiivsemaks muutmise kohta.  

Meede 7: kodanike soovituste tähenduse paremaks kajastamiseks tehti ettepanek jätta see ettepanek 

kolmandasse klastrisse.  

Klaster II, ebaseaduslik ränne – ettepaneku eelnõu 1 

Meede 1: soovitati meetme vähendamist ning selle liitmist meetmega 3. Tehti ka mõned 

sõnastusettepanekud, nt lisada „tagada kogu välispiiri kaitse“ kodanike soovituse sõnastuse 

kajastamiseks. Samuti rõhutati, et tuleb viidata Frontexi vastutusele.  

Meede 2: tehti ettepanek lisada olemasolevale sõnale „majandusareng“ sõna „sotsiaalne“. Mõned 

liikmed arutasid ka selle üle, kas oleks asjakohane lisada viide väljendile „aus ja tasakaalustatud 

kaubanduspoliitika“. Töörühma juht juhtis tähelepanu sellele, et see arutelu kuulub teise töörühma 

(EL maailmas) pädevusse ning et keskenduda tuleks jätkuvalt rändele. 
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Klaster II, ebaseaduslik ränne – ettepaneku eelnõu 2 

Meede 1: mitmed liikmed soovitasid lisada viite väljendile „haavatavad rühmad“. 

Meede 2: tehti ettepanek täpsustada, et „integratsioon“ peaks viitama regulaarsetele rändajatele ja 

pagulastele ning „tagasisaatmine/repatrieerimine“ ebaseaduslikele rändajatele. Räägiti ka 

asjakohaste kohalike ja piirkondlike asutuste ning kodanikuühiskonna rollist.  

Klaster III, varjupaik, integratsioon – ettepaneku eelnõu 1 

Mitmed liikmed kommenteerisid üldise eesmärgi pealkirjas kasutatud sõnastust, viidates mõiste 

„koormuse jagamine“ negatiivsele tähendusele.  

Meede 1: soovitati lisada viide siseriikliku õiguse järgimisele ning vajadusele kiirendada 

varjupaigataotlejate vastuvõtmise protsessi. Nõuti ka viidet läbipaistvuse ja vastutuse parandamisele; 

arutati ka Frontexi rolli ja kontrollimenetluste üle välispiiril. 

Meede 2: Arvestades direktiivi 2013/33 rakendamise hetkeseisu, tekitas see meede mõningaid 

kahtlusi. Olukorra selgitamiseks sekkus komisjoni asepresident Schinas, kes teatas, et majanduslikud 

ja sotsiaalsed tingimused ei ole eri liikmesriikides ühtlustatud, mistõttu määrus ei oleks võimalik, ning 

pakkus seetõttu välja järgmise sõnastuse: tõhustada direktiivis 2013/33/EL sätestatud 

varjupaigataotlejate vastuvõtu miinimumnõudeid, võttes rangemad seadusandlikud meetmed, et 

parandada vastuvõtukohti ja majutust. 

Meede 3: soovitati asendada sõna „asendamine“ sõnaga „muutmine“ ning asendada väljend 

„koormuse jagamine“ väljendiga „solidaarsus ja õiglane vastutuse jagamine“. Üks liige mainis, et 

solidaarsus peaks olema vabatahtlik, kuna 2015. aasta kogemus näitas, et ainult vabatahtlik 

solidaarsus toimib ning solidaarsus võib esineda ka erinevates vormides, mitte ainult rändajate 

ümberjaotamises; teised rõhutasid solidaarsuse vajalikkust ja varjupaigataotlejate ümberjaotamise 

vajadust liikmesriikide vahel.  

Meede 4: Lisaks olemasolevale väljendile „saatjata alaealised“ soovitatakse lisada viide väljendile 

„kõik alaealised“.  

Meede 5: soovitati lisada viide rahaliste vahendite ja personali suurendamisele ning haldamise 

suutlikkusele.  

Klaster III, varjupaik, integratsioon – ettepaneku eelnõu 2 

Ajapiirangu tõttu arutati koos meetmete 1 ja 2 üle. 

Meede 1: räägiti vajadusest lisada praegusele sõnastusele „integratsioonikursus” ka viide sõnale 

„tegevused”.  

Meede 2: peeti vajalikuks lisada geograafiline ulatus „kogu ELi ulatuses”.  

Lisaks eespool mainitud sekkumisele konkreetses vastuvõtutingimuste küsimuses rõhutas 

asepresident Schinas ka ajutise kaitse direktiivi rakendamise tähtsust liikmesriikide ajaloolise 
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ühehäälse otsusega 3. märtsil justiits- ja siseküsimuste nõukogus, mis annab automaatse, kohese ja 

tingimusteta juurdepääsu haridusele, tervishoiule, tööturule ja elamislubadele. Praeguses teises 

etapis keskendutakse koos liikmesriikidega reaalsete tingimuste loomisele ja rahaliste vahendite 

(3,5 miljardit eurot) kasutusele võtmisele direktiivi rakendamiseks. Lisaks rõhutas asepresident 

rändajate olulist panust Euroopa sotsiaalsüsteemi taaselustamisel, Euroopa tööturgude ja majanduse 

edendamisel ning oskuste leidmisel sektorites, mis vastavad liikmesriikide vajadustele. Seaduslikud 

rändeteed võivad olla võimalus Euroopa jaoks. Asepresident kinnitas komisjoni valmisolekut järgida 

positiivselt konverentsi soovitusi selles valdkonnas. Asepresident rõhutas, et pakti seadusandlikud 

ettepanekud on vahendid saavutamaks meie eesmärk, kus me ei ole enam rändekriiside tulekahju 

kustutajad, vaid pigem Euroopa ühise varjupaiga- ja rändesüsteemi tuleviku kujundajad. 

5. Töörühma juht lõpetas koosoleku 

Töörühma juht tänas töörühma liikmeid nende panuse eest ja teatas, et ettepanekud vaadatakse läbi, 

et võtta arvesse kõige konsensuslikumad kommentaarid, arvestades töörühmade järgmisel koosolekul 

toimuvat arutelu.   
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Lisa: Koosolekule registreeritud liikmete nimekiri  

hr Fabian PSAILA nõukogu 

hr Arnoldas ABRAMAVIČIUS nõukogu 

hr Alessandro ALFIERI riikide parlamendid 

pr Abir AL-SAHLANI Euroopa Parlament 

hr Konstantinos ANDREADAKIS  Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Marc ANGEL Euroopa Parlament 

hr Malik AZMANI Euroopa Parlament 

hr Pernando BARRENA ARZA Euroopa Parlament 

hr Gunnar BECK Euroopa Parlament 

hr Magnus  BERNTSSON kohalik/piirkondlik esindaja 

pr Marjolijn  BULK Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 

hr Jaroslav  BŽOCH riikide parlamendid 

hr Luís  CAPOULAS SANTOS riikide parlamendid 

pr Liina CARR sotsiaalpartnerid 

pr Iness CHAKIR 
riigisisesed kodanike 

paneelarutelud/üritused 

pr Laura Maria CINQUINI  Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Angel DZHAMBAZKI Euroopa Parlament 

pr Karoline EDTSTADLER nõukogu 

pr Julia EICHBERGER  Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Joseph  ELLIS riikide parlamendid 

hr Harris  GEORGIADES riikide parlamendid 

hr Vasil GEORGIEV nõukogu 

hr Sigge Eriksson 
riigisisesed kodanike 

paneelarutelud/üritused 

pr Sunčana GLAVAK Euroopa Parlament 

hr Ľudovít  GOGA riikide parlamendid 

pr Hafida GUELLATI Euroopa kodanike paneelarutelud 

pr Gabriela HELGENBERG  Euroopa kodanike paneelarutelud 

pr Ylva JOHANSSON Euroopa Komisjon 

hr Dimitris  KAIRIDIS riikide parlamendid 

hr Jeroen LENAERS Euroopa Parlament 

hr Cees  LOGGEN kohalik/piirkondlik esindaja 

pr Oudekki  LOONE riikide parlamendid 

hr Arminas  LYDEKA riikide parlamendid 

pr Aurora MEJÍA ERRASQUÍN nõukogu 

pr  Augusta  MONTARULI riikide parlamendid 

pr Nathalie  OBERWEIS riikide parlamendid 

hr Oszkár  ÖKRÖS  nõukogu 

hr Philippe OLIVIER Euroopa Parlament 

hr Laurentiu  PLOSCEANU  Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
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pr Yoomi RENSTROM Regioonide Komitee 

hr Milosh  RISTOVSKI kodanikuühiskond 

pr Desislava SIMEONOVA  Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Andrzej SKIBA 
riigisisesed kodanike 

paneelarutelud/üritused 

pr Sara SKYTTEDAL Euroopa Parlament 

hr Jordi SOLÉ FERRANDO Euroopa Parlament 

pr Petra  STEGER riikide parlamendid 

hr Tuomas Heikki SUIHKONEN  Euroopa kodanike paneelarutelud 

pr Kata TUTTO Regioonide Komitee 

hr Nils USAKOVS Euroopa Parlament 

hr Hubregt VERHOVEN  Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Dragan VOLAREVIC  Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Krasimir ZLATINOV  Euroopa kodanike paneelarutelud 

 


