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TURVAPAIKKAPOLITIIKKA

Unionin turvapaikkapolitiikan tavoitteena on yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden
turvapaikkamenettelyt ja luoda yhteinen turvapaikkajärjestelmä. Tarkoituksena on antaa
asianmukainen asema kaikille kansainvälistä suojelua tarvitseville kolmansien maiden
kansalaisille ja varmistaa palauttamiskiellon periaatteen noudattaminen.

OIKEUSPERUSTA

— Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 67 artiklan 2 kohta ja 78 artikla

— Euroopan unionin perusoikeuskirjan 18 artikla

TAVOITTEET

Tavoitteena on kehittää turvapaikka-asioita sekä toissijaista ja tilapäistä suojelua koskeva
yhteinen politiikka, joka antaa asianmukaisen aseman kaikille kansainvälistä suojelua
tarvitseville kolmansien maiden kansalaisille, ja varmistaa palauttamiskiellon periaatteen
noudattaminen. Tämän politiikan on oltava yhdenmukaista pakolaisten oikeusasemasta
28. heinäkuuta 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja sen 31. tammikuuta 1967
tehdyn pöytäkirjan kanssa. Perussopimuksissa tai perusoikeuskirjassa ei määritellä käsitteitä
”turvapaikka” ja ”pakolainen”, vaan niissä viitataan vuoden 1951 Geneven yleissopimukseen
ja vuoden 1967 pöytäkirjaan.

SAAVUTUKSET

A. Amsterdamin ja Nizzan sopimusten vaikutukset
Amsterdamin sopimuksessa vuonna 1999 unionin toimielimille annettiin uusia valtuuksia laatia
turvapaikkalainsäädäntöä erityistä toimielinjärjestelyä noudattaen.
Nizzan sopimuksessa vuonna 2001 määrättiin, että viiden vuoden kuluessa sopimuksen
voimaantulosta neuvosto toteuttaa tiettyjen alojen toimenpiteet ja muun muassa vahvistaa
perusteet ja menettelyt, joiden mukaisesti määritetään jäsenvaltio, joka vastaa kolmannen
maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä.
Lisäksi neuvoston tuli vahvistaa tietyt vähimmäisvaatimukset (turvapaikanhakijan vastaanotto,
pakolaisasema, menettelyt).
Sopimuksessa määrättiin, että neuvosto tekee päätöksensä yksimielisesti ja että Euroopan
parlamenttia vain kuullaan alan yhteisten sääntöjen ja keskeisten periaatteiden määrittämiseksi.
Sopimuksen mukaan neuvosto saattoi tämän ensimmäisen vaiheen lopuksi päättää,
että sovelletaan tavallista yhteispäätösmenettelyä, jossa neuvosto tekee päätöksensä
määräenemmistöllä. Näin neuvosto päättikin vuoden 2004 lopussa, ja yhteispäätösmenettelyä
on sovellettu vuodesta 2005 alkaen.
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B. Lissabonin sopimus
Sopimuksen uutuutena on turvapaikka-alan toimenpiteiden muuttaminen yhteiseksi politiikaksi.
Tavoitteena ei ole enää pelkästään asettaa vähimmäisvaatimuksia vaan luoda yhteinen
järjestelmä yhdenmukaisine asemineen ja menettelyineen.
Yhteiseen turvapaikkajärjestelmään on sisällyttävä seuraavat:
— yhdenmukainen turvapaikka-asema

— yhdenmukainen toissijaisen suojelun asema

— yhteinen järjestelmä tilapäisen suojelun antamiseksi

— yhteiset menettelyt turvapaikkaa tai toissijaista suojelua koskevan aseman myöntämisessä
ja peruuttamisessa

— perusteet ja menettelyt, joiden mukaan hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio
määritetään

— vastaanotto-olosuhteita koskevat vaatimukset

— kumppanuus ja yhteistyö kolmansien maiden kanssa.

Unionin päätöksentekoprosessia ei Lissabonin sopimuksessa muutettu.
Sitä vastoin Euroopan unionin tuomioistuimen harjoittamaa valvontaa parannettiin
huomattavasti. Ennakkoratkaisupyynnön voivat nykyään esittää kaikki jäsenvaltion
tuomioistuimet eivätkä enää vain ne, joiden päätöksiin ei kansallisen lainsäädännön mukaan voi
hakea muutosta. Tämä mahdollistaa unionin tuomioistuimen turvapaikka-alan oikeuskäytännön
kehittymisen aiempaa merkittävämmäksi.
C. Eurooppa-neuvoston ohjelmat
Eurooppa-neuvoston hyväksymät perättäiset ohjelmat ovat vaikuttaneet syvällisesti unionin
turvapaikkapolitiikan täytäntöönpanoon.
Lokakuussa 1999 hyväksytyssä Tampereen ohjelmassa Eurooppa-neuvosto päätti, että yhteinen
eurooppalainen järjestelmä toteutetaan kahdessa vaiheessa. Marraskuussa 2004 hyväksytyssä
Haagin ohjelmassa edellytettiin, että toisen vaiheen välineet ja toimenpiteet hyväksytään ennen
vuoden 2010 loppua.
Lokakuun 16. päivänä 2008 tehdyssä Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksessa
todetaan, että ”Geneven yleissopimuksen (…) nojalla kaikilla vainotuilla ulkomaalaisilla on
oikeus saada apua ja suojelua Euroopan unionin alueella”. Siinä pyydetään perustamaan yhteiset
takeet sisältävä yhteinen turvapaikkamenettely mahdollisuuksien mukaan jo vuonna 2010 mutta
viimeistään vuonna 2012 sekä määrittelemään yhdenmukainen pakolaisasema ja toissijaista
suojelua saavan henkilön asema.
Eurooppa-neuvoston 10. joulukuuta 2009 vuosiksi 2010–2014 hyväksymässä Tukholman
ohjelmassa vahvistetaan, että ”Eurooppa-neuvosto pyrkii edelleen päättäväisesti saamaan
aikaan yhteisen suojelun ja solidaarisuuden alueen, joka perustuu yhteiseen
turvapaikkamenettelyyn ja kansainvälistä suojelua nauttivien henkilöiden yhdenmukaiseen
asemaan”. Tukholman ohjelmassa korostetaan erityisesti, että on edistettävä todellista
solidaarisuutta sellaisia jäsenvaltioita kohtaan, joihin kohdistuu erityisiä paineita. Lisäksi siinä
korostetaan merkittävää asemaa, joka uudella Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastolla olisi
oltava.
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Eurooppa-neuvosto määritteli kesäkuussa 2014 lainsäädännön ja operatiivisen toiminnan
eteenpäin viennin strategiset suuntaviivat vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella
(SEUT:n 68 artikla) seuraaviksi vuosiksi. Ne perustuvat Tukholman ohjelmalla saavutettuun
edistymiseen. Suuntaviivoissa korostetaan, että aivan ensisijaista on saattaa Euroopan
yhteinen turvapaikkajärjestelmä kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöä ja panna
se tehokkaasti täytäntöön.
D. Tärkeimmät säädökset
— neuvoston päätös (EU) 2015/1601, annettu 22. syyskuuta 2015, Italian ja Kreikan hyväksi

toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön
ottamisesta

— neuvoston päätös (EU) 2015/1523, annettu 14. syyskuuta 2015, Italian ja Kreikan hyväksi
toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön
ottamisesta

— Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 603/2013, annettu 26. kesäkuuta
2013, Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten kolmannen
maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän
kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion
määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU)
N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten
ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja
koskevista pyynnöistä sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten
tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston
perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta

— Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/33/EU, annettu 26. kesäkuuta 2013,
kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista
vaatimuksista

— Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU, annettu 26. kesäkuuta 2013,
kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä

— Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/95/EU, annettu 13. joulukuuta 2011,
vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden
määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden,
jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn
suojelun sisällölle

— Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 439/2010, annettu 19. toukokuuta
2010, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta

— neuvoston direktiivi 2001/55/EY, annettu 20. heinäkuuta 2001, vähimmäisvaatimuksista
tilapäisen suojelun antamiseksi siirtymään joutuneiden henkilöiden joukoittaisen
maahantulon tilanteissa ja toimenpiteistä näiden henkilöiden vastaanottamisen ja
vastaanottamisesta jäsenvaltioille aiheutuvien rasitusten tasapuolisen jakautumisen
edistämiseksi.

Komission toukokuussa 2015 julkistamassa Euroopan muuttoliikeagendassa[1] vahvistetaan
Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistuksen seuraavat vaiheet, jotka esitettiin

[1]Ks. luku 5.12.3.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_5.12.3.pdf
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kahdessa säädöspaketissa touko- ja heinäkuussa 2016. Tärkeimmät vireillä olevat ehdotukset
ovat seuraavat:
— ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälistä suojelua unionissa

koskevan yhteisen menettelyn luomisesta ja direktiivin 2013/32/EU kumoamisesta
(COM(2016)0467)

— ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaatimuksista kolmansien
maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiselle kansainvälistä
suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista
suojelua, yhdenmukaiselle asemalle ja myönnetyn suojelun sisällölle sekä pitkään
oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta 25 päivänä marraskuuta 2003
annetun neuvoston direktiivin 2003/109/EY muuttamisesta (COM(2016)0466)

— ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kansainvälistä suojelua hakevien
henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (uudelleenlaadittu
teksti) (COM(2016)0465)

— ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin
uudelleensijoittamiskehyksen käyttöönotosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta (COM(2016)0468)

— ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmannen maan kansalaisen
tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua
koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden
ja -menettelyjen vahvistamisesta (uudelleenlaadittu teksti) (COM(2016)0270)

— ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän
perustamisesta sormenjälkien vertailua varten kolmannen maan kansalaisen
tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä
suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion
määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU)
N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi, laittomasti oleskelevan kolmannen
maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tunnistamiseksi sekä
jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin
lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä (uudelleenlaadittu)
(COM(2016)0272)

— ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin
turvapaikkavirastosta ja asetuksen (EU) N:o 439/2010 kumoamisesta (COM(2016)0271)

— ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisäisiä siirtoja koskevan
kriisimekanismin perustamisesta ja kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman
henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen
käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen
vahvistamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 604/2013 muuttamisesta (COM(2015)0450)

— ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvallisia alkuperämaita
koskevan EU:n yhteisen luettelon laatimisesta kansainvälisen suojelun myöntämistä
tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU soveltamista varten ja direktiivin 2013/32/EU
muuttamisesta (COM(2015)0452).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0467
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0466
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0465
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0468
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0270
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0272
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0271
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0450
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0452
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EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Euroopan parlamentti on vuodesta 2005 ollut toinen lainsäätäjä turvapaikkalainsäädännössä
ja on sen vuoksi tasavertaisessa asemassa unionin neuvoston kanssa. Parlamentin näkemykset
ja painotukset käyvät ilmi myös seuraavista päätöslauselmista: 12. huhtikuuta 2016 annettu
päätöslauselma Välimeren tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle
muuttoliikkeeseen, 11. syyskuuta 2012 annettu päätöslauselma EU:n sisäisen solidaarisuuden
lisäämisestä turvapaikka-asioissa ja 10. maaliskuuta 2009 annettu päätöslauselma yhteisen
eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän tulevaisuudesta.
Parlamentti vaatii luotettavia ja oikeudenmukaisia menettelyjä, jotka pannaan tehokkaasti
täytäntöön ja jotka perustuvat palauttamiskiellon periaatteeseen. Se korostaa, että on vältettävä
suojelun tason ja vastaanottojärjestelyjen laadun heikentyminen ja osallistuttava entistä
paremmin unionin ulkorajoilla sijaitsevien jäsenvaltioiden taakan jakamiseen.
Parlamentti korostaa, että säilöönoton pitäisi olla mahdollista ainoastaan hyvin selvästi
määritellyissä poikkeuksellisissa olosuhteissa ja että säilöön otetulla on oltava oikeus
oikeussuojakeinoihin. Se on tukenut Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamista.
Parlamentilla on myös oikeus nostaa unionin tuomioistuimessa kumoamiskanne[2]. Sen ansiosta
on saatu kumottua säännökset, jotka liittyvät neuvoston direktiivissä 2005/85/EY tarkoitetun
turvallisina alkuperämaina pidettyjen kolmansien maiden ja eurooppalaisten turvallisten
kolmansien maiden yhteisen luettelon hyväksymiseen.
Lisätietoja tästä aiheesta:
— Eurooppaan suuntautuva muuttoliike

— Euroopan muuttoliikekriisi

— EU:n maahanmuuttopolitiikka

Sarah Sy
04/2017

[2]Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 6.5.2008, Euroopan parlamentti v. Euroopan unionin neuvosto,
ECLI:EU:C:2008:257.

http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20170629STO78632/
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20170629STO78631/
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fi/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html
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