
 
 

 

Euroopa 
Varjupaigaküsimuste 
Tugiameti (EASO) 
2016. aasta aruanne 

annab igakülgse ülevaate 

kõikides ELi liikmesriikides ning 

Norras, Šveitsis, Islandil ja 

Liechtensteinis (EL+) esitatud 

rahvusvahelise kaitse taotluste 

laadist ja arvust. Selles 

analüüsitakse paljude eri allikate 

põhjal varjupaigavaldkonna 

arengusuundi, sealhulgas aasta 

suurimaid probleeme ja nende 

suhtes võetud meetmeid ning 

tähtsamaid institutsioonilisi ja 

õiguslikke muutusi, ning antakse 

ülevaade Euroopa ühise 

varjupaigasüsteemi (CEAS) 

praktilisest toimimisest. 

Tulevikustrateegia 
Euroopa Komisjon kirjeldas oma 

ettepanekus Euroopa ühise 

varjupaigasüsteemi 

kavandatavat reformi, mis 

hõlmab muu hulgas muudatusi 

Dublini ja Eurodac-süsteemides, 

EASO volituste tugevdamist ning 

ka vastuvõtutingimuste direktiivi, 

varjupaigamenetluste direktiivi ja 

miinimumnõuete direktiivi 

läbivaatamist. 2016. aastal jätkati 

Euroopa rände tegevuskava 

alusel käivitatud algatusi, 

sealhulgas pagulaste 

ümberpaigutamine Kreekast ja 

Itaaliast ning esmase vastuvõtu 

süsteemi rakendamist. 

Välismõõtmega seotud 

tegevuses võttis komisjon 

eesmärgiks uue 

partnerlusraamistiku loomise 

kolmandate riikidega. 

 

2016. aastal esitati EL+ riikidele 

ligikaudu 1,3 miljonit rahvusvahelise 

kaitse taotlust. Seda oli 7% vähem kui 

2015. aastal, mil taotlusi oli ligi 1,4 miljonit. 

Ehkki taotluste arv vähenes 
7% võrra, jätkasid EL+ riigid 
kõikide taotlejate 
registreerimist ja juhtumite 
menetlemist. 

2016. aastal langetati EL+ 

riikides peaaegu 1,15 miljonit esimese 

astme otsust, st 84% rohkem kui 

2015. aastal. 2016. aastal suurenes ka 

teise astme otsuste arv: neid tehti 21% 

rohkem kui 2015. aastal. Heakskiidetud 

taotlused moodustasid esimese astme 

otsustest kokku 61%, mis on rohkem kui 

aasta varem. 

Kõige rohkem varjupaigataotlejaid oli 

Süüria, Afganistani, Iraagi, Pakistani ja 

Nigeeria kodakondsusega. Enim 

varjupaigataotlejaid võtsid vastu 

Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa, Kreeka 

ja Austria. 

 

Peaaegu kolmandik taotlejatest olid alla 

18-aastased. 

2016. aastal taotles EL+ riikides 

rahvusvahelist kaitset üle 65 000 

saatjata alaealise – 37% vähem kui aasta 

varem. 37% nendest saatjata alaealistest 

olid Afganistani kodanikud. 

Süüria kriis oli jätkuvalt peamine põhjus, 

miks rahvusvahelise kaitse taotluste arv 

EL+ riikides oli nii suur. Kõikidest EL+ 

riikides rahvusvahelist kaitset taotlenud 

isikutest olid 26% süürlased. 

Mitmes EL+ riigis tehti 

varjupaigasüsteemides sisemisi 

ümberkorraldusi ning ühtlasi loodi uusi 

asutusi ja muudeti asutuste volitusi. 

Muudatusi tehti ka mitmes 

poliitikavaldkonnas, sealhulgas kaitse 

sisu, vastuvõtu, varjupaigataotluste 

registreerimise, erimenetluste, 

haavatavate elanikkonnarühmadega 

seotud küsimuste ja tagasisaatmise 

vallas. 

EASO jätkas operatiivtoe pakkumist 

Kreekale, Itaaliale, Küprosele ja 

Bulgaariale, suurendades järk-järgult oma 

kohalolekut ja osalust kohapeal. Alates 

2015. aasta septembrist on EASO toetanud 

ELi programmi, mille raames 

paigutatakse Itaalias ja Kreekas viibivad 

pagulased ümber teistesse Euroopa 

riikidesse. Amet jätkas tegevust järgmistes 

valdkondades: suutlikkuse suurendamine 

ja koolitus, EL+ riikide praktilise 

koostöö soodustamine, kvalitatiivse ja 

kvantitatiivse teabe ning päritoluriigi 

teabe kogumine ja analüüsimine ning 

välismõõtmega seotud tegevus. 

Täpsema teabe saamiseks külastage 

veebilehte www.easo.europa.eu või 

võtke ühendust e-posti aadressil 

info@easo.europa.eu 
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