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MÄRKSÕNAD
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varjupaigaõigus; ränne (demogr.); seaduslik ränne; sisseränne; ebaseaduslik sisseränne;
sisserändajad; pagulased; rändesurve; integratsioon
Keywords: European Union; common asylum and migration policy; migration policy; asylum seekers,
asylum applicants, asylum claimants; right to asylum, right of asylum; migration; legal migration;
immigration; illegal immigration, irregular immigration; immigrants; refugees; migration pressure,
migratory pressure; integration
Teemaviited sotsiaalmeedias: #pagulased, #pagulaskriis, #migratsioon, #rändekriis
Hashtags: #asylum, #refugees, #migration, #migrationEU, #migrantcrisis, #refugeecrisis

OLULISEMAID DOKUMENTE JA ÕIGUSAKTE
Euroopa Liidu (EL) ülesanne kaitsta abivajajaid on sätestatud Põhiõiguste hartas ning Euroopa Liidu
toimimise lepingus. See on ka rahvusvaheline kohustus, mis tuleneb pagulaste seisundit käsitlevast
1951. aasta Genfi konventsioonist.
Viimaste aastate sõjad ja demograafilised arengud on põhjustanud kolmandate riikide kodanike
massilise sisserände Euroopasse. Varjupaika taotlevate isikute hulk ei jaotu liikmesriikide vahel
võrdselt. Riigi asukoht, heaolu, hüvitiste süsteem või see, kui liberaalne on tema varjupaigapoliitika,
aitavad selgitada, miks mõned ELi liikmesriigid saavad rohkem varjupaigataotlusi kui teised. EL on
otsustanud tegutseda solidaarselt ning jagada vastutust pagulaste kaitsmisel.
2014. aastal ametisse nimetatud Euroopa Komisjon seadis uue rändepoliitika väljatöötamise üheks
kümnest prioriteedist ja andis rändeküsimusega tegelemise volinik Dimitris Avramopoulose
konkreetsesse vastutusalasse.
Euroopa rände tegevuskava (COM(2015) 240 final), mille komisjon võttis vastu 2015. aasta mais
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0240&rid=1) kohesed meetmed on
merepääste suurendamine Vahemerel, pagulaste ümberasustamine ja varjupaigataotlejate
ümberpaigutamine liikmesriikidesse ning põgenikega tegelevate piiriäärsete riikide abistamine.
Tegevuskavas sõnastatakse neli sammast rände paremaks haldamiseks: ebaseadusliku rände
stiimulite vähendamine; piiride haldamine, päästes elusid ja tagades julgeoleku; ühise ja kindla
varjupaigapoliitika väljatöötamine, lähtudes Euroopa ühise varjupaigasüsteemi elluviimisest, aga ka
Dublini määruse läbivaatamine ja vajaduse korral selle muutmine 2016. aastal ning uue seadusliku
rände poliitika väljatöötamine, kaasajastades ja vaadates läbi ELi sinise kaardi süsteemi, määrates
kindlaks integratsioonipoliitika uued prioriteedid ning optimeerides rändepoliitikast tulenevaid eeliseid
isikute ja päritolumaade seisukohalt.
Vajadust hallata rännet terviklikumal ja kõikehõlmavamal viisil on rõhutanud ka Euroopa Parlament 10.
septembri 2015. aasta resolutsiooniga ning oma suunistega kinnitanud Euroopa Ülemkogu 23.
septembril ja 15. oktoobril.
Euroopa Parlamendi 10. septembri 2015. aasta resolutsioon rände ja pagulaste kohta Euroopas
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20150317+0+DOC+XML+V0//ET
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Euroopa Ülemkogu avaldused:
Euroopa Ülemkogu erakorraline kohtumine, 23. aprill 2015 – avaldus
http://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement/
Riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlik kohtumine, 23. september 2015
http://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2015/09/23-statement-informalmeeting/
Euroopa Ülemkogu järeldused, 15. oktoober 2015
http://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2015/10/16-euco-conclusions/
Rändeteemaline tippkohtumine Vallettas, 11.-12. november 2015
http://www.consilium.europa.eu/et/meetings/international-summit/2015/11/11-12/
Järeldused rände kohta, 17. detsember 2015
http://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2015/12/17-euco-conclusionsmigration/
ELi riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumine Türgiga, 29.11.2015 - ELi ja Türgi avaldus
http://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2015/11/29-eu-turkey-meeting-statement/

Rändesurvele reageerimise kronoloogia, mis annab ülevaate nõukogu ja Euroopa Ülemkogu
poolt rändesurvele ELi reageeringu kujundamiseks tehtud töö peamistest arengutest.
http://www.consilium.europa.eu/et/policies/migratory-pressures/history-migratory-pressures/

Euroopa Komisjon teeb regulaarselt ülevaateid pagulaskriisi lahendamiseks võetavate meetmete
rakendamisest, vt Euroopa Komisjoni pressiteadet (5. jaanuar 2016)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6134_et.htm
Üheks kriisi lahendamise meetmeks on Euroopa piiri- ja rannikuvalve loomine, vt Euroopa Komisjoni
pressiteadet (15. detsember 2015) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6327_et.htm
Vaata ka:
Summaria Europensia 1/2008 “Euroopa Liidu justiits- ja siseasjad”
http://elik.nlib.ee/meie-valjaanded/summaria-europensia/2008-2/
Alates 2008. aastast on vastu võetud mitu olulist sisserände- ja varjupaigaküsimusi reguleerivat
direktiivi ning lähitulevikus vaadatakse läbi veel mitu asjaomast direktiivi. Ülevaate muutustest
õigusaktide valdkonnas leiab Euroopa Parlamendi sisserändepoliitika teabelehest:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/051203/04A_FT(2013)051203_ET.pdf

EUR-Lex. Euroopa Liidu õigusaktide kokkuvõtted. Õigus, vabadus, turvalisus
http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/justice_freedom_security.html?root_default=SUM_1_CODED=23
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RAAMATUVIITEID
Boeles, Pieter ; den Heijer, Maarten ; Lodder, Gerrie ; Wouters, Kees. European migration law. Cambridge [etc.] : Intersentia, c2014. - xxi, 455 lk.
http://www.ester.ee/record=b4469488*est
The developing immigration and asylum policies of the European Union : adopted conventions,
resolutions, recommendations, decisions and conclusions / commentary by Elspeth Guild. - The
Hague [etc.] : Kluwer, 1996. - XIV, 528 lk.
http://www.ester.ee/record=b1010183*est
Eesti rände- ja varjupaigapoliitika aruanne 2009 [Võrguteavik] / Sisekaitseakadeemia, Eesti
Migratsioonifond. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2010.
http://www.ester.ee/record=b3046687*est
Enlarging the area of freedom, security and justice : [conference proceedings] / edited by Cláudia
Faria. - Maastricht : EIPA, 2004. - xii, 77 lk.
http://www.ester.ee/record=b1937474*est
EU migration law : legal complexities and political rationales / edited by Loïc Azoulai and Karin de
Vries. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - xviii, 226 lk.
http://www.ester.ee/record=b4428717*est
Euroopa varjupaiga-, piiri- ja sisserändeõiguse käsiraamat : väljaanne 2014 / FRA, European Court of
Human Rights, Council of Europe. - Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2015 (Belgia). 265 lk.
http://www.ester.ee/record=b4507230*est
Euroopa varjupaiga-, piiri- ja sisserändeõiguse käsiraamat [Võrguteavik] : väljaanne 2014 / FRA,
European Court of Human Rights, Council of Europe. - Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete
Talitus, 2015.
http://www.ester.ee/record=b4508221*est
European migration and asylum policies: coherence or contradiction? : an interdisciplinary evaluation
of the EU programmes of Tampere (1999), the Hague (2004) and Stockholm (2009) / eds. Cristina
Gortázar ... [et al.]. - Bruxelles : Bruylant, 2012. - VIII, 328 lk.
http://www.ester.ee/record=b3504073*est
Europe's area of freedom, security, and justice / edited by Neil Walker. - Oxford [etc.] : Oxford
University Press, 2004. - 289 lk.
http://www.ester.ee/record=b1889336*est
Family reunification / [European Migration Network ; European Commission, Directorate-General
Freedom, Security and Justice]. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European
Communities, 2008. - 40 lk.
http://www.ester.ee/record=b2541700*est
Freedom, security and justice in the European Union : implementation of the Hague Programme /
edited by Jaap W. de Zwaan and Flora A.N.J. Goudappel. - The Hague : T.M.C. Asser Press, c2006. XVI, 292 lk.
http://www.ester.ee/record=b2189207*est
Hailbronner, Kay. Immigration and asylum law and policy of the European Union. - The Hague ;
London ; Boston : Kluwer Law International, c2000. - xv, 568 lk.
http://www.ester.ee/record=b1389015*est
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Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration / European Court of Human
Rights ; European Union Agency for Fundamental Rights ; Council of Europe. - Luxembourg :
Publication Office of the European Union, 2013. - 253 lk.
http://www.ester.ee/record=b3009144*est
Huysmans, Jef. The politics of insecurity : fear, migration and asylum in the EU. - London ; New York
: Routledge, 2006. - xiv, 191 lk.
http://www.ester.ee/record=b3394209*est
The impact of the Amsterdam Treaty on justice and home affairs issues / European Parliament,
Directorate General for Research. - Brussels : European Parliament, 2000. - VI, 127 lk., 133 lk.
http://www.ester.ee/record=b1816911*est
Living in an area of freedom, security and justice : justice and home affairs in the European Union /
European Commission. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities,
2001. - 23 lk.
http://www.ester.ee/record=b1488295*est
Luik, Eike. Rändemonitooring: Pagulusränne Euroopa Liidus, sh Balti riikides ja Põhjamaades 2012.
aastal / Sisekaitseakadeemia Migratsiooniuuringute Keskuse taustapaber.- [Võrguteavik]. Tallinn,
2013.
http://www.ester.ee/record=b2891447*est
Maasing, Helina. Eesti rände- ja varjupaigapoliitika aruanne 2010 = Estonian migration and asylum
policy report 2010. - Sisekaitseakadeemia, Euroopa rändevõrgustik[u Eesti kontaktpunkt]. - Tallinn :
Sisekaitseakadeemia, 2011 ([Sindi] : Pajo). - Harjumaa. - 62, 96 lk.
http://www.ester.ee/record=b2703816*est
Managing migration flows and preventing illegal immigration : Schengen - justice and home affairs
colloquium : [conference proceedings] / edited by Cláudia Faria. - Maastricht : EIPA, 2002. - xviii, 95
lk.
http://www.ester.ee/record=b1787873*est
Menz, Georg. The Political Economy of Managed Migration [Võrguteavik] : Nonstate Actors,
Europeanization, and the Politics of Designing Migration Policies. - Oxford : Oxford University Press,
2008. - 320 lk.
http://www.ester.ee/record=b2535820*est
Migration and its impact on the work of ombudsmen : Paphos, Cyprus, 5-7 April 2009 : seventh
seminar of the national ombudsmen of EU member states and candidate countries / [editors: Eliana
Nicolaou and P. Nikiforos Diamandouros ; European Network of Ombudsmen]. - Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2010. - 96 lk.
http://www.ester.ee/record=b2880768*est
Migration, work and citizenship in the new global order / edited by Ronaldo Munck, Carl-Ulrik Schierup
and Raúl Delgado Wise. - London ; New York : Routledge, 2012, 2014. - vii, 127 lk.
http://www.ester.ee/record=b4455915*est
Monar, Jörg. EU justice and home affairs and the eastward enlargement : the challenge of diversity
and EU instruments and strategies. - Bonn : Zentrum für Europäische Integrationsforschung, 2001. 36 lk.
http://www.ester.ee/record=b1989299*est
Peers, Steve. EU justice and home affairs law. - Harlow [etc.] : Longman, 2000. - xxxiii, 259 lk.
http://www.ester.ee/record=b1441537*es
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Peers, Steve. EU justice and home affairs law. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, c2006. - cxiv,
588 lk.
http://www.ester.ee/record=b2181663*est
Peers, Steve. EU justice and home affairs law. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, c2011. - cxix,
983 lk.
http://www.ester.ee/record=b2768870*est
A right to inclusion and exclusion? : normative fault lines of the EU's area of freedom, security and
justice / edited by Hans Lindahl. - Oxford ; Portland (Oreg.) : Hart, 2009. - xi, 285 lk.
http://www.ester.ee/record=b2602793*est
Roos, Christof. The EU and immigration policies : cracks in the walls of fortress Europe?. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2013. - ix, 245 lk.
http://www.ester.ee/record=b3051753*est
Rände- ja varjupaigaküsimused : avatud ja turvalise Euroopa ehitamine / Euroopa Komisjon,
teabevahetuse peadirektoraat. - Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2013. - 12 lk.
http://www.ester.ee/record=b4424499*est
Rände- ja varjupaigaküsimused [Võrguteavik] : avatud ja turvalise Euroopa ehitamine / Euroopa
Komisjon, teabevahetuse peadirektoraat. - Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2013.
http://www.ester.ee/record=b3088765*est
Sisekaitseakadeemia ERV taustapaber [Võrguteavik]
/ Sisekaitseakadeemia,
Euroopa
rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2010-2012. - Nr. 1/2010 - 5/2012.
http://www.ester.ee/record=b2675471*est
Sisekaitseakadeemia Migratsiooniuuringute
Sisekaitseakadeemia, 2012-.
http://www.ester.ee/record=b2891447*est

Keskuse

taustapaber

[Võrguteavik].

-

Tallinn

:

Thematic comment No 2 : fundamental rights in the external activities of the European Union in the
fileds of justice and asylum and immigration in 2003. - Luxembourg : Office for Official Publications of
the European Communities, 2004. - 38 lk.
http://www.ester.ee/record=b2010079*est
Уроки иммиграционной политики европейских стран = The lessons of the European countries
immigration policy / Российская академия наук, Институт научной информации по общественным
наукам ; [редакторы-составители выпуска: Т. С. Кондратьева, И. С. Новоженова]. - Москва :
[ИНИОН РАН], 2015. - 210, [1] lk.
http://www.ester.ee/record=b4522614*est
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TEADUSTÖÖD
Albert, Annely. Solidaarsus ja koormajagamine Euroopa Liidus: Eesti võimekus osaleda pagulaste
ümberpaigutamises : bakalaureusetöö / juhendaja: Kristina Kallas ; Tartu Ülikool, sotsiaal- ja
haridusteaduskond, riigiteaduste instituut. - Tartu : Tartu Ülikool, 2013.
http://dspace.ut.ee/handle/10062/32260
Asser, Kristi. Eesti elanikkonna hoiakud pagulaste suhtes ja seda mõjutavad individuaalsed tegurid :
bakalaureusetöö / juhendaja: Mare Ainsaar ; Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond,
ühiskonnateaduste instituut, sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika õppekava. - Tartu : Tartu
Ülikool, 2015.
http://dspace.ut.ee/handle/10062/48003
Fomotškin, Otto. Eesti poliitilised diskursused pagulaspoliitikas : bakalaureusetöö / juhendaja: Judit
Strömpl ; Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond, ühiskonnateaduste instituut, sotsiaaltöö ja
sotsiaalpoliitika peaeriala. - Tartu : Tartu Ülikool, 2014.
http://hdl.handle.net/10062/43313
Holmberg, Teele. Euroopa Liidu varjupaigapoliitika euroopastumise tegurid Eestile Euroopa Liidu
ühise ümberasustamisprogrammi kujunemisel : magistritöö / juhendajad: Ramon Loik, Raul Eamets ;
Tartu Ülikool, Euroopa kolledž. - Tartu: Tartu Ülikool, 2014.
http://hdl.handle.net/10062/37290
Mihkelsoo, Ingi. Euroopa Liidus sisserändajate lõimumisprotsesside ühtse mõõtmise võimalikkus :
magistritöö / juhendaja: Kristina Kallas ; Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond, riigiteaduste
instituut. - Tartu : Tartu Ülikool, 2014. - 88 lk.
http://www.ester.ee/record=b4412605*est
Orloff, Barbara. Direktiivide 2005/85/EÜ ja 2013/32/EL mõju rahvusvahelise kaitse menetlusele
Eestis : magistritöö / juhendaja: Ene Andresen ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond, riigi- ja haldusõiguse
õppetool. - Tartu : Tartu Ülikool, 2014.
http://hdl.handle.net/10062/42587
Roots, Lehte. Immigration to the European Union: the EU, Estonia and Malta - providing access for
third country nationals to the EU : thesis submitted for assessment with a view to obtaining the degree
of Doctor of Laws the European University Institute / examining board: Marise Cremona ... [et al.] ;
European University Institute, Department of Law. - Florence : [s.n.], 2010. - 276 lk.
http://www.ester.ee/record=b4279810*est
Schütz, Aire. Hoiakuid immigrantide suhtes selgitavad tegurid Euroopa Sotsiaaluuringu V vooru
andmetel : magistritöö / juhendaja: Tiiu Paas ; Tartu Ülikool, majandusteaduskond, rahvamajanduse
instituut.- Tartu : Tartu Ülikool, 2013.
http://hdl.handle.net/10062/31772
Valk, Marit. Immigratsioon meedia kõneainena aastatel 2003-2005 ja 2012-2014 : magistritöö /
juhendaja: Külliki Seppel ; Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond, ühiskonnateaduste instituut,
ajakirjanduse õppekava. - Tartu : Tartu Ülikool, 2015.
http://dspace.ut.ee/handle/10062/46893
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VALIK ARTIKLIVIITEID
Artiklid võõrkeelsetest teadusajakirjadest 2010-2015
Sulgudes märgitud andmebaas tähendab, et artikli täistekst on elektrooniliselt kättesaadav. See
võimaldab Rahvusraamatukogu registreerunud ja otsinguportaali (portaal.nlib.ee/) sisseloginud
kasutajal sealt kohe sobiv andmebaas valida ja soovitud artikli täistekstini jõuda. Mõned ajakirjad
rakendavad elektroonilistele täistekstidele aastast ligipääsupiirangut. Ligipääsupiiranguga täistekstide
lugemiseks soovitame saata kiri e-posti aadressile elik@nlib.ee.

Akkerman, Tjitske. Comparing radical right parties in government: immigration and integration
policies in nine countries (1996‒2010) // West European Politics (2012), nr. 3, lk. 511-529. Artikkel
uurib radikaalsete paremparteide mõju immigratsiooni- ja integratsioonipoliitikale üheksas riigis
(Austria, Belgia, Taani, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Holland, Rootsi, Šveits) ajavahemikul 1996–
2010. On välja töötatud spetsiaalne indeks, mis haarab kodakondsuse, asüüli, illegaalsed residendid
ning perekondade taasühinemise ja integratsiooni. Võrdlev analüüs näitab, et valitsuste tegevus, kuhu
kuuluvad ka radikaalsete paremparteide esindajad, erineb vasaktsentristlike ja tsentristlike valitsuste
tegevusest, paremtsentristlike valitsustega võrreldes on vahe aga märksa väiksem. Kvantitatiivne
analüüs näitas, et kuigi parteid mõjutavad immigratsiooni- ja integratsioonipoliitikat, puudub
radikaalsetel paremparteidel eriline mõju.
(Westlaw International; Taylor & Francis Journals Complete)
Algan, Yann; Dustmann, Christian; Glitz, Albrecht; Manning, Alan. The economic situation of first
and second-generation immigrants in France, Germany and the United Kingdom // The Economic
Journal (2010), nr. 542, lk. F4-F30. Artikli autorid tõdevad, et paljudel Euroopa riikidel on tõsiseid
probleeme immigrantide ja nende laste integreerimisel ühiskonda. Integratsioon on oluline mitmel
põhjusel. Esiteks, mida edukamad on immigrandid tööjõuturul, seda suurem on nende panus
vastuvõtva riigi majandusse. See omakorda võib mõjutada põlisrahvuse hoiakuid ja omada mõju
immigratsioonipoliitikale. Sisserändajate kehv positsioon tööjõuturul võib viia nende endi ja nende
laste majandusliku ja sotsiaalse tõrjutuseni, mis äärmuslikul juhul võib viia ja ongi viinud rahutuste
ning terrorismini. Artiklis antakse Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa esimese ja teise
põlvkonna immigrantide võrdlev analüüs eri tunnustest lähtuvalt (haridus, sissetulekud, tööhõive),
kusjuures vaadeldav kontingent on omakorda jaotatud rahvusrühmadesse.
(Business Source Complete (EBSCO); Westlaw International)
Baldi, Gregory ; Goodman, Sara Wallace. Migrants into members: social rights, civic requirements,
and citizenship in Western Europe // West European Politics (2015), nr. 6, lk. 1152-1173. Artiklis
analüüsitakse, kuidas muuta migrandid kogukonna liikmeteks, kasutades uudset lähenemist, mis
võtab arvesse nii riiklikud reeglid (nt naturalisatsiooni korras kodakondsuse andmine) kui ka laiemalt
ühiskonda integreerimise erinevad võimalused. Aluseks on Suurbritannia ja Saksamaa näited.
(Westlaw International; Taylor & Francis Journals Complete)
Belot, Michèle; Ederveen, Sjef. Cultural barriers in migration between OECD countries // Journal of
Population Economics (2012) nr. 3, lk. 1077-1105.
(Academic Search Complete (EBSCO); Business Source Complete (EBSCO); ProQuest)
Betts, Alexander; Collier, Paul. Help Refugees Help Themselves. Let Displaced Syrians Join the
Labor Market // Foreign Affairs (2015) nr. 6, lk. 84-92.
(Academic Search Complete (EBSCO); Business Source Complete (EBSCO); MasterFILE Premier
(EBSCO); HeinOnline; JSTOR; ProQuest)
Breunig, Christian ; Xun Cao ; Luedtke, Adam. Global migration and political regime type: a
democratic disadvantage // British Journal of Political Science (2012), nr. 4, lk. 825-854. Artikkel
vaatleb, kuidas päritolu- ja sihtriikide režiimi tüüp mõjutab migratsiooni, täpsemalt kuidas
demokraatlikud režiimid kohanduvad väiksema arvu immigrantidega kui autokraatlikud ning mil viisil
demokraatia võimaldab väljarännet, samas kui autokraatia seda piirab. Kõrvalekalde mehhanismid
tulenevad migrantide mikrotasandi motivatsioonist ja poliitiliste liidrite institutsionaalsetest piirangutest.
SUMMARIA EUROPENSIA Euroopa Liit ja pagulaskriis
http://elik.nlib.ee/meie-valjaanded/summaria-europensia/
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Nt vaadatakse, kas ja kuivõrd vaesus või poliitilise vabaduse tagamine mõjutab välja- või sisserännet.
Empiiriliseks aluseks on eri riikide (nt Venemaa, USA, Mehhiko, Omaan, Liibüa, India, Hiina, Ukraina,
Mongoolia, Ida-Timor, Sloveenia, Kanada, Austraalia, Prantsusmaa, Albaania jne) kahepoolsed
migratsiooni andmed 2000. aastast.
(JSTOR; ProQuest)
Bucken-Knapp, Gregg (et al., eds). Special Issue: Political Parties and Migration Policy Puzzles: The
European Scene // Comparative European Politics (2014) nr. 6, lk. 557-699.
(ProQuest)
Casey, Teresa; Dustmann, Christian. Immigrants' identity, economic outcomes and the transmission
of identity across generations // The Economic Journal (2010), nr. 542, lk. F31-F51. Artiklis
käsitletakse immigrantide identiteeti kolmes lõikes. Esiteks, identiteedi kujunemine kodu- ja
vastuvõtumaal. Teiseks analüüsitakse esimese ja teise põlvkonna immigrantide identiteedi seoseid
mõlema riigi tööjõuturul hakkama saamisega. Kolmandaks käsitletakse identiteedi põlvkondadevahelist ülekandumist, mis põhineb immigrantide ja nende laste longituuduuringu andmetel.
(Business Source Complete (EBSCO); Westlaw International)
Cheema, Pervaiz Iqbal. Socio-Economic Problems of Illegal Migrants in Europe: The EU's
Response // Journal of European Studies (2014) nr.1.
(Westlaw; Sage)
Claes H. Real world is not enough: the media as an additional source of negative
attitudes toward immigration, comparing Denmark and the Netherlands // European Sociological
Review (2015), nr. 3, lk. 268-283. Artiklis analüüsitakse immigratsiooni ja immigrantide teema
kajastamist meedias Taanis ja Hollandis aastatel 2003–2010 ja nende sõnumite mõju inimeste
hoiakutele.
(Oxford University Press Journals; JSTOR)
Dahlberg, Matz; Edmark, Karin; Lundqvist, Heléne. Ethnic Diversity and Preferences for
Redistribution // Journal of Political Economy (2012) nr. 1, lk. 41-76.
(Business Source Complete (EBSCO); JSTOR)
Davidov, Eldad ; Cieciuch, Jan ; Meuleman, Bart ; Schmidt, Peter ; Algesheimer, Rene ;
Hausherr, Mirjam. The comparability of measurements of attitudes toward immigration in the
European Social Survey // Public Opinion Quarterly (2015), Special Issue, lk. 244-266. Artikkel
käsitleb hoiakuid immigratsiooni suhtes, samuti neid kujundavaid tegureid, aluseks Euroopa
sotsiaaluuringus osalevate riikide (sh Eesti) andmed. Andmetöötluses kasutatakse Bayesi valemit.
(Business Source Complete (EBSCO); Oxford University Press Journals)
Dinesen, Peter Thisted. Upbringing, early experiences of discrimination and social identity: explaining
generalised trust among immigrants in Denmark // Scandinavian Political Studies (2010), nr. 1, lk. 93111. Autor tõdeb, et nagu paljudesse teistesse lääneriikidesse on ka Taani viimase 50 aasta jooksul
tulnud hulgaliselt immigrante, kellel on taanlastega palju ühisjooni, aga ka palju erinevusi, nt üldistatud
usalduse tase. Artiklis on vaatluse all eelkõige vanemate sotsialiseerumisest tuleneva
lastekasvatusstiili, varajaste diskrimineerimise kogemuste ja sotsiaalse identiteedi mõju üldistatud
usaldusele. Kuid uurimismudelisse on lülitatud ka teised näitajad, nt haridus, sissetulek, töötu olemise
kogemus, kultuuritaust, päritolumaa, islam.
(Academic Search Complete (EBSCO); Free E- Journals)
Dinesen, Peter Thisted. Where you come from or where you live? Examining the cultural and
institutional explanation of generalized trust using migration as a natural experiment // European
Sociological Review (2013), nr. 1, lk. 114-128. Artikkel analüüsib, kas üldine usaldus teiste vastu on
seotud nende riikide kultuuriga, kust rännatakse välja või nende riikide institutsionaalse kvaliteediga,
kuhu rännatakse, aluseks Euroopa sotsiaaluuringu andmed. Põhirõhk on EL 15 riikidel, lisas on
toodud ka andmed Eesti kohta.
(Oxford University Press Journals; JSTOR)
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DeWaard, Jack; Kim, Keuntae; Raymer, James. Migration Systems in Europe: Evidence From
Harmonized Flow Data // Demography (2012) nr. 4, lk. 1307-1333.
(Business Source Complete (EBSCO); Westlaw International; ProQuest)
Dustmann, Christian; Glitz, Albrecht; Vogel, Thorsten. Employment, wages, and the economic
cycle: differences between immigrants and natives // European Economic Review (2010), nr. 1, lk. 117.
Artiklis käsitletakse immigrant- ja põlisrahvastiku tööhõive ja palkade tsüklilist iseloomu kahe
sisserännanute suure osakaaluga riigi – Suurbritannia ja Saksamaa näitel. Analüüsitav kontingent on
jagatud haridustasemeti kolme gruppi: madala, keskmise ja kõrgema haridusega, eraldi tuuakse välja
OECD riikidest pärit immigrandid ning mehed ja naised. Üldiseks taustaks antakse ülevaade
migratsioonist Suurbritanniasse ja Saksamaale ning immigrantrahvastiku etniline koosseis mõlemas
riigis.
Herda, Daniel. How many immigrants? Foreign-born population innumeracy in Europe // Public
Opinion Quarterly (2010), nr. 4, lk. 674-695.
Artikkel algab tõdemusega, et inimesed tajuvad immigrantide ja vähemusrahvuste arvu tihti
tegelikkusest märksa suuremana. Autori väitel on seda nähtust, millel võib ometi olla mõju
gruppidevahelistele suhetele, vähe uuritud. Tuginedes 2002. aasta Euroopa sotsiaaluuringule,
analüüsib autor selle nähtuse olemasolu ja ulatust 21 Euroopa riigis (lähinaabritest on esindatud
Soome). Suurim vahe immigrantide tegeliku ja hinnangulise suuruse vahel ilmneb Itaalias (736,8%),
Poolas (671,9%), Ungaris (538,7%), väikseim Luksemburgis (115,5%), Šveitsis (119,3%) ja
Saksamaal (153,1%). Nähtuse väljaselgitamisel eristab autor kognitiivset ja emotsionaalset
arvutusoskuse puudumist.
(Business Source Complete (EBSCO); Oxford University Press Journals)
Karamanidou, Lena ; Schuster, Liza. Realizing One’s Rights under the 1951 Convention 60 Years
On: A Review of Practical Constraints on Accessing Protection in Europe // Journal of Refugee
Studies (2012) nr. 2, lk. 169-192.
(Oxford University Press Journals; HeinOnline)
Karreth, Johannes ; Singh, Shane P. ; Stojek, Szymon M. Explaining attitudes toward immigration:
the role of regional context and individual predispositions // West European Politics (2015), nr. 6, lk.
1174-1202. Artiklis analüüsitakse suhtumist sisserändajatesse Austria, Šveitsi ja Saksamaa näitel,
eelkõige on vaatluse all piirkondlik kontekst ja individuaalsed hoiakud, sh eelarvamused.
(Westlaw International; Taylor & Francis Journals Complete)
Kaunert, Christian ; Léonard, Sarah. The development of the EU asylum policy: venue-shopping in
perspective // Journal of European Public Policy (2012) nr 9, lk. 1396-1413.
Kaunert, Christian ; Léonard, Sarah. The European Union asylum policy after the Treaty of Lisbon
and the Stockholm programme: towards supranational governance in a common area of protection? //
Refugee Survey Quarterly (2012), nr. 4, lk. 1-20.
(Oxford University Press Journals)
Koopmans, Ruud ; Michalowski, Ines ; Waibel, Stine. Citizenship rights for immigrants: national
political processes and cross-national convergence in Western Europe, 1980‒2008 // American
Journal of Sociology (2012), nr. 4, lk. 1202-1245. Artiklis vaadeldakse immigrantide õigusi Euroopa
riikides (Austria, Belgia, Taani, Prantsusmaa, Saksamaa, Holland, Norra, Rootsi, Šveits,
Suurbritannia) ajavahemikul 1980 kuni 2008. Püütakse leida vastused küsimustele: (1) kas õigused on
muutunud eri riikides sarnaseks ning kaasavamaks? (2) kas immigrantide õigusi on mõjutanud ELi
liikmesus, üldine seadusandlus, võimul olev partei, immigrantide hulk, immigrantide vastaste
erakondade surve? Tulemused näitavad, et 2002. aastani olid immigrantide õigused kaasavad, kuid
siis stagneerusid. Selle põhjuseks on muutused valijaskonnas, tulenevalt eelkõige immigrantide
kogukonna kasvust, aga ka paremerakondade poliitikast.
(JSTOR)
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Lenard, Patti Tamara. The reports of multiculturalism’s death are greatly exaggerated // Politics
(2012), nr. 3, lk. 186-196.
Artiklis püütakse tõestada, et multikultuursuse ebaõnnestunuks kuulutamine Lääne-Euroopas ja
Kanadas on enneaegne. Autor väidab, et see, kas multikultuursus toob kaasa integratsiooni või
segregatsiooni, oleneb juurutamise kontekstist. Mõnel puhul viiakse integratsiooni ellu sujuvalt ja
tõrgeteta, teistel juhtudel seostatakse integratsiooni assimilatsiooniga, mille negatiivse mõju kohta
saab tuua näiteid ajaloost. Põhjus, miks ei õnnestu moslemeid integreerida, peitub aga vastuvõtva riigi
vaenulikkuses nende suhtes.
Academic Search Complete (EBSCO)
Ljungholm, Doina Popescu. Social rights of asylum seekers and refugees in EU // Linguistic and
Philosophical Investigations (2014), lk. 164-169.
(ProQuest)
Mainwaring, Cetta. Resisting Distalization? Malta and Cyprus’ influence on EU Migration and Asylum
Policies // Refugee Survey Quarterly (2012) nr. 4, lk. 38-66.
(Oxford University Press Journals)
McDonough, Paul ; Tsourdi, Evangelia (Lilian). The “other” Greek crisis: asylum and EU
solidarity // Refugee Survey Quarterly (2012) nr. 4, lk. 67–100.
(Oxford University Press Journals)
McLaren, Lauren M. The cultural divide in Europe: migration, multiculturalism, and political trust //
World Politics (2012), nr. 2, lk. 199-241. Artikkel käsitleb immigratsiooni mõju demokraatlikele
lääneriikidele. Paljude riikide kodanikud avaldavad muret migratsiooni tagajärgede pärast, samas kui
teistes riikides tuntakse migratsiooni pärast vähem muret või isegi tervitatakse migrante. Tegelikult
taanduvad probleemid fundamentaalsetele küsimustele, nt kas rahvusriik peab jääma suletuks väljast
tulijatele ja nende mõjudele või tuleb neid sulandada või inkorporeerida ühiskonda. Vastused neile
küsimustele avaldavad mõju ka poliitikale, sest sellest sõltub, kuidas tajuvad kodanikud rahvusriikide
poliitilisi võtmeinstitutsioone, aga ka see, kuidas poliitikud neid institutsioone juhivad. Poliitiliste
institutsioonide usalduse analüüsimisel kasutatakse Euroopa sotsiaaluuringu andmeid.
(Westlaw International; ProQuest)
Menz, Georg. The promise of the principal-agent approach for studying EU migration policy: The case
of external migration control // Comparative European Politics (2015) no. 3, lk. 307–324.
(ProQuest)
Ostrand, Nicole. The Syrian Refugee Crisis: A Comparison of Responses by Germany, Sweden, the
United Kingdom, and the United States // Journal of Migration and Human Security (2015) nr. 3, lk.
255-279.
Phillimore, Jenny. Implementing integration in the UK: lessons for integration theory, policy and
practice // Policy & Politics (2012), nr. 4, lk. 525-545. Autor käsitleb pagulaste integratsiooni
Suurbritannias, mainides, et kui immigratsioonipoliitika on suunatud põhiliselt piiride kindlustamisele ja
sotsiaalhoolekandele juurdepääsu piiramisele, siis integratsioonipoliitika eesmärk on edendada
pagulaste lõimumist ühiskonda. Toetutakse intervjuudele ja fookusgruppide tulemustele eesmärgiga
määratleda Suurbritannia integratsioonipoliitika efektiivsust. Tähelepanu all on ka integratsiooni
mõiste ja integratsioonipoliitika olemus.
(Sage)
Reslow, Natasja. Deciding on EU External Migration Policy: The Member States and the Mobility
Partnerships // Journal of European Integration (2012) nr. 3, lk. 223-240.
Reslow, Natasja ; Vink, Maarten. Three-Level Games in EU External Migration Policy: Negotiating
Mobility Partnerships in West Africa // Journal of Common Market Studies (2015) nr. 4, lk. 857-874.
(Business Source Complete (EBSCO))
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Rovny, Jan. The other 'other': Party responses to immigration in eastern Europe // Comparative
European Politics (2014) nr. 6, lk. 637-662.
(ProQuest)
Soysal, Yasemin Nuhoğlu. Citizenship, immigration, and the European social project: rights and
obligations of individuality // The British Journal of Sociology (2012), nr. 1, lk. 1-21. Artiklis
vaadeldakse immigrantide olukorda Euroopas kodakondsuse ja inimõiguste seisukohalt. Vaatluse all
on Teise maailmasõja järgne periood, mille kohta autor väidab, et sel ajal on aset leidnud muutused
kodakondsuse ja sotsiaalse õigluse alustes. Väidetakse, et Euroopa uus sotsiaalpoliitika tõstab
esiplaanile individuaalsuse ja selle tähtsuse kollektiivse heaolu ümberkujundamisel. Ühelt poolt
laiendab see ühiskonnas osalemise piire ja vorme, teiselt poolt aga koormab üksikisikut ja riiki
kohustusega tagada sotsiaalne ühtekuuluvus ja solidaarsus, pannes ebasoodsasse olukorda nii mitteeurooplastest migrandid kui ka vähemedukad eurooplased. Ajakirja järgnevates artiklites esitatakse
vastuväited toodud seisukohtadele, aga ka autori vastuväited kommenteerijatele.
(JSTOR)
Stern, Rebecca. “Our refugee policy is generous” Reflections on the importance of a state’s selfimage // Refugee Survey Quarterly (2014) nr.1, lk. 25-43.
(Oxford University Press Journals)
Takle, Marianne. The Treaty of Lisbon and the European Border Control Regime // Journal of
Contemporary European Research (2012) nr. 3, lk. 280-299.
(DOAJ: Directory of Open Access Journals)
Thielemann, Eiko R. How effective are national and EU policies in the area of forced migration? //
Refugee Survey Quarterly (2012) nr. 4, lk. 21-37.
(Oxford University Press Journals)
Thym, Daniel. EU migration policy and its constitutional rationale: A cosmopolitan outlook // Common
Market Law Review (2013) nr. 3, lk. 709-736.
Triandafyllidou, Anna. Greek Migration Policy in the 2010s: Europeanization Tensions at a Time of
Crisis // Journal of European Integration (2014) nr. 4, lk. 409-425.
Turner, Tom. Why are Irish attitudes to immigrants among the most liberal in Europe? // European
Societies (2010), nr. 1, lk. 25-43. Artikli eesmärgiks on selgitada iirlaste suhteliselt liberaalset
suhtumist immigrantidesse. Autor püstitas kaks hüpoteesi: esiteks, liberaalne hinnang on tingitud
soodsast majanduslikust keskkonnast ja olukorrast tööturul; teiseks, iirlaste liberaalsed hinnangud
tulenevad immigrantide ja Iirimaa põliselanike suhteliselt väikestest kultuurilistest ja etnilistest
erinevustest võrreldes teiste Euroopa riikidega. Kui esimene hüpotees leidis suurel määral kinnitust,
siis teise puhul oli seos vaid osaline. Autor jõudis järeldusele, et strukturaalsete ja käitumuslike
mustrite vahelised seosed on suhteliselt ebaselged ning hinnangute kujunemisel omavad eelkõige
tähtsust kaks faktorit – rahulolu sissetulekutega ja sissetulekute ebavõrdsus. Artikli empiirilises osas
kasutatakse Euroopa sotsiaaluuringu andmeid Iirimaa ja võrdlusena ka teiste ELi riikide, sh Soome,
Taani ja Rootsi kohta.
(Taylor & Francis Journals Complete)
Valenta, Marko ; Zuparic-Iljic, Drago ; Vidovic, Tea. The Reluctant Asylum-Seekers: Migrants at the
Southeastern Frontiers of the European Migration System // Refugee Survey Quarterly (2015) nr. 3, lk.
95-113.
(Oxford University Press Journals)
van Klingeren, Marijn Boomgaarden, Hajo G. ; Vliegenthart, Rens ; de Vreese,
Claes H. Real world is not enough: the media as an additional source of negative attitudes toward
immigration, comparing Denmark and the Netherlands // European Sociological Review (2015), nr. 3,
lk. 268-283. Artiklis analüüsitakse immigratsiooni ja immigrantide teema kajastamist meedias Taanis
ja Hollandis aastatel 2003–2010 ja nende sõnumite mõju inimeste hoiakutele.
(Oxford University Press Journals; JSTOR)
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Vilkama,
Katja.
Muuttoliikkeen
vaikutus
kaupunginosien
etniseen
eriytymiseen
paakaupunkiseudulla // Siirtolaisuus - Migration (2012), nr. 4, lk. 12-24. Artiklis käsitletakse Helsingi
linnaosade etnilist segregatsiooni ja sisserände mõju selle arengule. Eesmärk on uurida, kas Helsingi
piirkonnas elav põhirahvus kolib immigrantide elamispiirkondi vältides.
Wright, Matthew ; Bloemraad, Irene. Is there a trade-off between multiculturalism and socio-political
integration? Policy regimes and immigrant incorporation in comparative perspective // Perspectives on
Politics (2012), nr. 1, lk. 77-95. Artiklis analüüsitakse multikulturalismi immigrantide aspektist ja
küsitakse, kuidas mõjutavad multikulturalism ja kodakondsuspoliitika immigrantide sotsiaalpoliitilist
lähenemist põlisrahvusele kolmes aspektis: sotsiaalne kaasatus, poliitiline kaasatus ja poliitiline
aktiivsus. Kasutades rahvusvahelisi ja üksikute maade uuringuid (USA, Kanada), näidatakse, et
multikulturalism ei takista kaasamist ühiskonda ja selle juhtimisse ning paljudel juhtudel isegi kiirendab
protsessi. Seega ei leia kinnitust väide, et multikulturalism võiks justkui kahjustada immigrantide
sotsiaalpoliitilist integratsiooni.
(ProQuest)
Wunderlich, Daniel. The limits of external governance: implementing EU external migration policy //
Journal of European Public Policy (2012) nr. 9, lk. 1414-1433.
Zelekha, Yaron. The effect of immigration on entrepreneurship // Kyklos (2013), nr. 3, lk. 438-465.
Artikkel analüüsib immigratsiooni mõju ettevõtlusele, samuti seda, milline peaks olema keskkond, et
mõju suurendada. Arvesse võetakse ka sellised tegurid nagu religioon, inimkapitali näitajad
(kirjaoskuse tase, koolis käidud aastad jm), korruptsioon riigis, konkurentsivõime ja krediidireiting,
linnastumise määr, töötuse näitaja jne.
(Academic Search Complete (EBSCO); Business Source Complete (EBSCO))
Ziller, Conrad. Ethnic diversity, economic and cultural contexts, and social trust: cross-sectional and
longitudinal evidence from European regions, 2002–2010 // Social Forces (2015) nr. 3, lk. 1211-1240.
Artikkel keskendub sisserändest tuleneva etnilise mitmekesisuse ja sotsiaalse usalduse seostele
Euroopa riikides (sh Eesti). Aluseks on Euroopa sotsiaaluuringu andmed aastatest 2002, 2004, 2006,
2008, 2010 ja Euroopa tööjõu-uuringu sisserände andmed.
(Academic Search Complete (EBSCO); Business Source Complete (EBSCO); HeinOnline; JSTOR;
ProQuest)

Artiklid Eesti väljaannetest 2010-2015
Juhul, kui väljaandele on kehtestatud juurdepääsupiirang, kuvatakse ajalehtede portaali Digar vaaturis
väljaande asemel luku ikoon ja info juurdepääsu piirangu kohta.
Aaloe, Andra ; Ader, Aet. Vastuvõtt // Sirp (2015) 15. mai.
http://dea.digar.ee/article/sirp/2015/05/15/4.1
Aljas, Riin. Esimene pagulane võib Eestisse jõuda jaanuaris // Eesti Päevaleht (2015) 30. juuni.
http://dea.digar.ee/article/eestipaevaleht/2015/06/30/7.5
Ammas, Anneli. Pagulaste vastuvõtuks käib kompav ettevalmistus // Postimees (2015) 23. juuli.
http://dea.digar.ee/article/postimees/2015/07/23/4.11
Annus, Ruth. Illegaalse immigratsiooni ennetamise ja tõkestamise lähtekohad // Turvalisuspoliitika
2011: kokkuvõte "Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015" täitmisest. - Tallinn, 2011, lk. 7276.
Immigratsioonipoliitikast Euroopa Liidus ja Eestis.
Annus, Ruth. Initial position on preventing and combating illegal immigration // Security policy 2011 :
report on the implementation of the "Main guidelines of Estonia’s security policy until 2015". - Tallinn,
2011, pp. 71-76.
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Busuttil, Simon. Mõistuse jõud jääb peale // Maailma Vaade (2012) nr. 17, lk. 9-10.
Malta võitleb Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava koostöö juhtimise agentuuri Frontex
suuniste vastu, mis nõuavad missioonidel päästetud põgenike toimetamist missiooni korraldajariiki,
mitte lähimasse sadamasse.
http://www.maailmavaade.ee/?d=Busuttil_0612
Emmott, Bill. Life after Schengen // The Baltic Times (2015) Oct. 8-21, p. 14.
Esimesed põgenikud jõudsid Liibüast Euroopasse // Postimees (2011) 29. märts, lk. 10.
Põgenikevoolust Itaaliaase Linosa ja Lampedusa saartele. Itaalia valitsus on palunud põgenikega
toimetulekuks abi Euroopa Liidult.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:73551
Euroopa kindluse miraaž // Eesti Päevaleht (2015) 25. august.
http://dea.digar.ee/article/eestipaevaleht/2015/08/25/3
Horvat, Srećko. Kindlus-Euroopa tegelik nõrkus : euroopluse kaitsemüür ja Lampedusa
immigranditragöödia // Eesti Päevaleht (2013) 18. oktoober, lk. 12.
http://digar.nlib.ee/digar/show/issn/1406-0779/2013/10/18/lk12
Höglund, Inga. Põgenikega kimpus Itaalia pöördus ELi poole // Postimees (2011) 16. veebr., lk. 10.
Saksamaal kütab kirgi põgenike küsimus. Tuneesia võimupöördega tekkinud segadust ära kasutavad
põgenikud saabuvad Itaaliasse. Itaalia nõuab Euroopa Liidult tuge tuhandete tuneeslaste
majutamiseks.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:72166
Jõesaar, Tuuli. Pagulasvastasus kasvas suvega pea poole võrra // Eesti Päevaleht (2015) 4.
september.
http://dea.digar.ee/article/eestipaevaleht/2015/09/04/5.1
Kaldoja, Evelyn. EL üritab lõpetada asüüliloteriid // Postimees (2013) 11. veebruar, lk. 10-11.
Baltimaadest torkab Malta aitamisel silma vaid Leedu.
http://digar.nlib.ee/digar/show/issn/1406-0981/2013/02/11/lk10
Kaldoja, Evelyn. Malta sõdib pagulaskoorma vastu // Postimees (2012) 2. juuni, lk. 10.
http://digar.nlib.ee/digar/show/issn/1406-0981/2012/06/02/lk10
Kaldoja, Evelyn. Pagulaste probleemist ei pääse // Postimees (2015) 4. veebruar.
http://dea.digar.ee/article/postimees/2015/02/04/16.2
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http://epthinktank.eu/2015/12/11/migration-what-think-tanks-are-thinking-2/
Riigikogu väljaanded. Teemalehed
http://www.riigikogu.ee/infoallikad/riigikogu-valjaanded/teemalehed/
Varjupaigaõigus ja Euroopa Liit (nr 7, 29. mai 2015)
Rahvusvahelise kaitse taotlused Euroopa Liidus (nr 12, 20. oktoober 2015)
Sisekaitseakadeemia Migratsiooniuuringute Keskuse väljaanded
http://www.sisekaitse.ee/erv/publikatsioonid/
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Institutsioonid ja ametid
Institutsioonid
Vabariigi Valitsus. Pagulasküsimus
https://valitsus.ee/et/pagulased
Euroopa Komisjon. Ränne ja siseküsimused
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/index_en.htm
Towards a European agenda on Migration
http://ec.europa.eu/priorities/migration/index_en.htm
rände, siseküsimuste ja kodakondsuse eest vastutava Euroopa Komisjoni voliniku
Dimitris Avramopoulose veebileht
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/avramopoulos_en
Euroopa Parlament. Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
http://www.europarl.europa.eu/committees/et/libe/home.html
Euroopa Liidu Nõukogu. Justiits- ja siseküsimused
http://www.consilium.europa.eu/et/council-eu/configurations/jha/

Ametid
Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur
(FRONTEX)
http://frontex.europa.eu/
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet
https://easo.europa.eu/
Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (EFRA)
http://fra.europa.eu/et
Eurojust
Koordineerib riikide ametiasutuste vahelist koostööd võitluses raskete piiriüleste kuritegude, sh
inimkaubanduse vastu.
http://www.eurojust.europa.eu/
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