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PR_COD_1amCom 

 

 

Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely  

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus.  

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta 

matkustusasiakirjasta laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten 

palauttamista varten 

(COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2015)0668), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan ja 79 artiklan 2 kohdan c alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut 

ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0405/2015), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 

mietinnön (A8-0201/2016), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Sellaisten kolmansien maiden 

kansalaisten palauttaminen, jotka eivät 

täytä tai eivät enää täytä maahantulon, 

maassa oleskelun tai asumisen 

edellytyksiä jäsenvaltioissa, noudattaen 

(1) Sellaisten kolmansien maiden 

kansalaisten palauttaminen, jotka eivät 

täytä tai eivät enää täytä unionin alueelle 

pääsyn tai kyseisellä alueella oleskelun 

edellytyksiä, noudattaen täysimääräisesti 
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täysimääräisesti perusoikeuksia, etenkin 

palauttamiskiellon periaatetta, sekä 

direktiivin 2008/115/EY9 säännöksiä on 

olennainen osa kattavia toimia, joilla 

varmistetaan unionin 

muuttoliikepolitiikkojen uskottavuus ja 

toimivuus ja vähennetään ja ehkäistään 

sääntelemätöntä muuttoliikettä.  

perusoikeuksia, etenkin palauttamiskiellon 

periaatetta, sekä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2008/115/EY9 

säännöksiä on olennainen osa kattavia 

toimia, joilla varmistetaan unionin 

muuttoliikepolitiikan uskottavuus ja 

tehokas toimivuus ja vähennetään ja 

ehkäistään sääntelemätöntä muuttoliikettä. 

___________________ ___________________ 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä 

joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa 

sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja 

menettelyistä laittomasti oleskelevien 

kolmansien maiden kansalaisten 

palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, 

s. 98). 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä 

joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa 

sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja 

menettelyistä laittomasti oleskelevien 

kolmansien maiden kansalaisten 

palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, 

s. 98). 

 

Tarkistus   2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Tässä asetuksessa olisi otettava 

huomioon 10 päivänä joulukuuta 1948 

annettu ihmisoikeuksien 

yleismaailmallinen julistus, 28 päivänä 

heinäkuuta 1951 tehty pakolaisten 

oikeusasemaa koskeva yleissopimus ja 

31 päivänä tammikuuta 1967 tehty 

pakolaisten oikeusasemaa koskeva 

pöytäkirja, 20 päivänä marraskuuta 1989 

tehty yleissopimus lapsen oikeuksista sekä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2008/115/EY 10 artikla. 

Jäsenvaltioiden olisi tätä asetusta 

soveltaessaan otettava ensisijaisesti 

huomioon lapsen etu. 

 

Tarkistus   3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (1 b) Olisi otettava huomioon 

16 päivänä joulukuuta 1966 tehty 

kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 

koskeva kansainvälinen yleissopimus ja 

16 päivänä joulukuuta 1966 tehty 

taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 

oikeuksia koskeva kansainvälinen 

yleissopimus sekä niihin liittyvät 

pöytäkirjat. 

 

Tarkistus   4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 c kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (1 c) Olisi otettava huomioon 

28 päivänä syyskuuta 1954 tehty 

valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa 

koskeva Yhdistyneiden kansakuntien 

yleissopimus. 

 

Tarkistus   5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 d kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (1 d) Olisi otettava huomioon 

yleissopimus ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien suojaamiseksi. 

 

Tarkistus   6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(2) Jäsenvaltioiden kansallisilla 

viranomaisilla on vaikeuksia sellaisten 

laittomasti oleskelevien kolmansien 

(2) Koska joillakin unionin alueella 

laittomasti oleskelevilla kolmansien 

maiden kansalaisilla ei ole voimassa 
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maiden kansalaisten palauttamisessa, 

joilla ei ole voimassa olevia 

matkustusasiakirjoja. 

olevia matkustusasiakirjoja, 

jäsenvaltioiden kansallisilla 

viranomaisilla on suuria vaikeuksia 

heidän palauttamisessaan laillisesti ja 

turvallisesti heidän paluumaahansa. 

 

Tarkistus   7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Siitä huolimatta, että 

matkustusasiakirjan mallista säädetään 

30 päivänä marraskuuta 1994 annetussa 

neuvoston suosituksessa1 a, koko 

unionista puuttuu edelleenkin 

yhdenmukaistettu matkustusasiakirja 

palauttamista varten, mikä on katsottu 

yhdeksi niistä tekijöistä, joiden vuoksi 

palauttamista varten myönnettävillä 

matkustusasiakirjoilla on alhainen 

tunnustamisaste unionin kolmansien 

maiden kanssa tekemissä 

takaisinottosopimuksissa ja asiakirjalla 

yleensä kolmansissa maissa. Alhaisen 

tunnustamisasteen syynä ovat usein myös 

palauttamista varten myönnettävien 

olemassa olevien matkustusasiakirjojen 

vaihtelevat mallit, vaatimukset ja 

turvaominaisuudet. 

 _________________ 

 1 a Neuvoston suositus, annettu 30 

päivänä marraskuuta 1994, 

matkustusasiakirjan mallin 

hyväksymisestä kolmansien maiden 

kansalaisten karkottamista varten (EYVL 

C 274, 19.6.1996, s. 18).  

 

Tarkistus   8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(3) Laittomasti oleskelevien 

kolmansien maiden kansalaisten 

palauttamista ja takaisinottoa koskevan 

yhteistyön parantaminen keskeisten lähtö- 

ja kauttakulkumaiden kanssa on olennaisen 

tärkeää epätyydyttävän palauttamisasteen 

nostamiseksi. 

(3) Unionin alueella laittomasti 

oleskelevien kolmansien maiden 

kansalaisten palauttamista ja takaisinottoa 

koskevan yhteistyön parantaminen, 

mukaan lukien tiiviimpi yhteistyö, 
keskeisten lähtö- ja kauttakulkumaiden 

kanssa on olennaisen tärkeää 

epätyydyttävän palauttamisasteen 

nostamiseksi. Tähän sisältyy parannettu 

eurooppalainen matkustusasiakirja 

kolmansien maiden kansalaisten 

palauttamista varten. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Kolmansien maiden viranomaiset 

eivät laajalti hyväksy nykyistä, 30 päivänä 

marraskuuta 1994 annetulla neuvoston 

suosituksella10 perustettua vakiomuotoista 

matkustusasiakirjaa kolmansien maiden 

kansalaisten karkottamista varten muun 

muassa asiakirjan puutteellisten 

turvavaatimusten vuoksi. 

(4) Kolmansien maiden viranomaiset 

eivät laajalti hyväksy nykyistä, 30 päivänä 

marraskuuta 1994 annetulla neuvoston 

suosituksella10 perustettua vakiomuotoista 

matkustusasiakirjaa kolmansien maiden 

kansalaisten palauttamista varten useista 

syistä, muun muassa yhdenmukaistettujen 

ja asianmukaisten turvavaatimusten ja 

yhteisten teknisten ominaisuuksien, 

mukaan lukien väärien asiakirjojen 

valmistamisen ja asiakirjan väärentämisen 

estäminen, puuttumisen samoin kuin 

kunkin jäsenvaltion erilaisten mallien ja 

tietovaatimusten sekä lomakkeiden kielten 

lukumäärän vuoksi. 

____________________ ____________________ 

10 Neuvoston suositus, annettu 30 päivänä 

marraskuuta 1994, matkustusasiakirjan 

mallin hyväksymisestä kolmansien maiden 

kansalaisten karkottamista varten (EYVL 

C 274, 19.6.1996, s. 18). 

10 Neuvoston suositus, annettu 30 päivänä 

marraskuuta 1994, matkustusasiakirjan 

mallin hyväksymisestä kolmansien maiden 

kansalaisten karkottamista varten (EYVL 

C 274, 19.6.1996, s. 18). 
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Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale  

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Siksi on tarpeen edistää parannetun, 

palauttamista varten myönnettävän 

eurooppalaisen kulkuluvan hyväksyntää 

kolmansissa maissa viiteasiakirjana 

palauttamisten yhteydessä. 

(5) Siksi on tarpeen edistää parannetun 

ja yhdenmukaistetun, palauttamista varten 

myönnettävän eurooppalaisen kulkuluvan 

hyväksyntää kolmansissa maissa 

asiakirjana palauttamisten yhteydessä.  

 

Tarkistus   11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(6) Olisi laadittava turvallisempi 

eurooppalainen matkustusasiakirja 

kolmansien maiden kansalaisten 

palauttamista varten, jotta voitaisiin 

helpottaa laittomasti oleskelevien 

kolmansien maiden kansalaisten 

palauttamista ja takaisinottoa. Sen 

parannettujen turvaominaisuuksien 

odotetaan helpottavan asiakirjan 

tunnustamista kolmansissa maissa. 

Tällaisen asiakirjan odotetaan edistävän 

palauttamisten toteutusta erityisesti 

sovellettaessa takaisinottosopimuksia tai 

muita järjestelyjä kolmansien maiden 

kanssa sekä virallisten sopimusten 

soveltamisalaan kuulumattomassa 

palauttamiseen liittyvässä yhteistyössä 

kolmansien maiden kanssa. 

(6) Olisi laadittava turvallisempi ja 

yhdenmukaistettu eurooppalainen 

matkustusasiakirja kolmansien maiden 

kansalaisten palauttamista varten, jotta 

voitaisiin osaltaan helpottaa unionin 

alueella laittomasti oleskelevien 

kolmansien maiden kansalaisten 

palauttamista ja takaisinottoa. Sen 

parannettujen turvaominaisuuksien ja 

teknisten ominaisuuksien odotetaan 

helpottavan asiakirjan tunnustamista 

kolmansissa maissa. Tällaisen asiakirjan 

odotetaan edistävän palauttamisten 

toteutusta erityisesti sovellettaessa unionin 

tai jäsenvaltioiden kolmansien maiden 

kanssa tekemiä takaisinottosopimuksia tai 

muita unionin kolmansien maiden kanssa 

tekemiä laillisia järjestelyjä sekä 

virallisten sopimusten soveltamisalaan 

kuulumattomassa palauttamiseen 

liittyvässä yhteistyössä kolmansien maiden 

kanssa. 

 



 

RR\1097328FI.doc 11/26 PE578.713v02-00 

 FI 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Omien kansalaisten takaisinotto 

on kansainvälisen tapaoikeuden 

mukainen velvoite, jota kaikkien 

valtioiden on noudatettava. Afrikan, 

Karibian ja Tyynenmeren (AKT) maiden 

tapauksessa tästä velvoitteesta määrätään 

myös Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren 

valtioiden ryhmän jäsenten sekä 

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 

välisen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 

2000 allekirjoitetun 

kumppanuussopimuksen1 a 13 artiklassa, 

joka velvoittaa kaikki osapuolet ottamaan 

takaisin omat kansalaisensa ilman 

lisämuodollisuuksia.  

 ___________________ 

 1 a EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.  

 

Tarkistus   13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (6 b) Neuvottelemalla uusia unionin 

takaisinottosopimuksia, joiden olisi oltava 

etusijalla jäsenvaltioiden ja kolmansien 

maiden kahdenvälisiin sopimuksiin 

nähden, taattaisiin tämän asetuksen 

tuloksellisempi täytäntöönpano entistä 

johdonmukaisemman 

palauttamispolitiikan puitteissa. 
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Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Unionin kolmansien maiden kanssa 

tekemissä takaisinottosopimuksissa olisi 

pyrittävä palauttamista varten 

myönnettävän eurooppalaisen 

matkustusasiakirjan tunnustamiseen. 

Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 

palauttamista varten myönnettävän 

eurooppalaisen matkustusasiakirjan 

tunnustamiseen kahdenvälisissä 

sopimuksissa ja muissa järjestelyissä sekä 

virallisten sopimusten soveltamisalaan 

kuulumattomassa palauttamiseen 

liittyvässä yhteistyössä kolmansien maiden 

kanssa. 

(7) Unionin kolmansien maiden kanssa 

tekemissä takaisinottosopimuksissa olisi 

pyrittävä sisällyttämään niiden ehtoihin 

palauttamista varten myönnettävä 

eurooppalainen matkustusasiakirja. 

Jäsenvaltioiden olisi myös pyrittävä 

saamaan takeet palauttamista varten 

myönnettävän eurooppalaisen 

matkustusasiakirjan tunnustamisesta 

kahdenvälisissä sopimuksissa ja muissa 

virallisten sopimusten soveltamisalaan 

kuulumattomissa kolmansien maiden 

kanssa tehdyissä laillisissa järjestelyissä. 

 

Tarkistus   15 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (7 a) Jos takaisinottosopimuksia joko 

unionin tai jäsenvaltioiden kanssa tekevät 

kolmannet maat kieltäytyvät laillisesti 

tunnustamasta palauttamista varten 

myönnettävää eurooppalaista 

matkustusasiakirjaa, tällaisesta 

kieltäytymisestä olisi annettava virallinen 

selitys. 

 

Tarkistus   16 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(8) Palauttamista varten myönnettävän (8) Palauttamista varten myönnettävän 
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eurooppalaisen matkustusasiakirjan 

odotetaan vähentävän jäsenvaltioiden ja 

kolmansien maiden viranomaisten, mukaan 

lukien konsulipalvelut, hallinnollista ja 

byrokraattista rasitetta. Se myös 

todennäköisesti nopeuttaisi hallinnollisia 

menettelyjä, joita tarvitaan laittomasti 

oleskelevien kolmansien maiden 

kansalaisten palauttamista ja takaisinottoa 

varten. 

eurooppalaisen matkustusasiakirjan 

odotetaan vähentävän jäsenvaltioiden ja 

kolmansien maiden viranomaisten, mukaan 

lukien konsulipalvelut, hallinnollista ja 

byrokraattista rasitetta, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta palautettavien 

henkilöiden perusoikeuksia, kuten 

oikeutta turvapaikkaan, suojaa 

palauttamis-, karkottamis- ja 

luovuttamistapauksissa sekä oikeutta 

tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 

puolueettomaan tuomioistuimeen. Se 

myös todennäköisesti nopeuttaisi 

hallinnollisia menettelyjä, joita tarvitaan 

laittomasti oleskelevien kolmansien 

maiden kansalaisten palauttamista ja 

takaisinottoa varten. 

Perustelu 

Asetusta on sovellettava rajoittamatta perusoikeuskirjan 47 artiklassa tarkoitettua oikeutta 

tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen, perusoikeuskirjan 

18 artiklassa tarkoitettua oikeutta turvapaikkaan sekä perusoikeuskirjan 19 artiklassa 

tarkoitettua suojaa palauttamis-, karkottamis- ja luovuttamistapauksissa. 

 

Tarkistus   17 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(9) Tällä asetuksella olisi 

yhdenmukaistettava ainoastaan 

palauttamista varten myönnettävän 

eurooppalaisen matkustusasiakirjan malli 

ja tekniset vaatimukset mutta ei sääntöjä, 

jotka koskevat tällaisen asiakirjan 

myöntämistä. 

(9) Tällä asetuksella olisi 

yhdenmukaistettava ainoastaan 

palauttamista varten myönnettävän 

eurooppalaisen matkustusasiakirjan malli, 

turvavaatimukset ja tekniset vaatimukset 

erityisesti väärien asiakirjojen 

valmistamisen ja asiakirjan 

väärentämisen estämiseksi, mutta siinä ei 

saisi täsmentää oikeudellisia vaatimuksia 
tällaisen asiakirjan myöntämistä koskevien 

sääntöjen yhdenmukaistamiseksi tai 

kyseisen yhdenmukaistamisen hyötyjä. 

 

Tarkistus   18 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 

kaikki tarvittavat toimet varmistaakseen 

palauttamista varten myönnettävän 

eurooppalaisen matkustusasiakirjan 

järjestelmällisen käytön, jotta voidaan 

taata unionin alueella laittomasti 

oleskelevien muuttajien tehokas 

palauttaminen Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2008/115/EY 

mukaisesti sekä unionin oikeutta täysin 

kunnioittaen. Palauttamista varten 

myönnettävän eurooppalaisen 

matkustusasiakirjan tehokkuuden 

lisäämiseksi asiakirja olisi myönnettävä 

viipymättä. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 b kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 b) Palauttamista varten 

myönnettävien matkustusasiakirjojen 

mallia ja tunnustamista koskevalla 

yhteisellä lähestymistavalla on tarkoitus 

lisätä palauttamista ja takaisinottoa 

koskevaa yhteistyötä yleensä, ja 

jäsenvaltioiden, komission ja Euroopan 

ulkosuhdehallinnon olisi asetettava 

takaisinotto etusijalle kaikissa 

asiaankuuluvissa poliittisen tason 

yhteyksissä laittomien muuttajien 

lähtömaiden kanssa, jotta voitaisiin 

varmistaa, että kyseiset maat saavat 

johdonmukaisen viestin. Tällaisessa 

lähtömaiden kanssa tehtävässä 

yhteistyössä olisi painotettava myös 

laittomien muuttajien tunnistamista ja 

matkustusasiakirjojen myöntämistä. 

Tässä yhteydessä yhteistyö lähtömaiden 
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diplomaattiedustustojen kanssa on 

keskeisen tärkeää, ja se olisi asetettava 

etusijalle. 

Tarkistus   20 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(11) Palauttamista varten myönnettävän 

eurooppalaisen matkustusasiakirjan sisältö 

ja tekniset vaatimukset olisi 

yhdenmukaistettava korkeiden teknisten ja 

turvavaatimusten varmistamiseksi ja 

erityisesti väärien asiakirjojen 

valmistamisen ja asiakirjan väärentämisen 

estämiseksi. Asiakirjassa olisi oltava 

tunnistettavat yhdenmukaiset 

turvaominaisuudet. Korkeat tekniset ja 

turvavaatimukset ovat jo olemassa, ja ne 

on vahvistettu neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 333/200211 2 artiklassa, jota olisi sen 

vuoksi sovellettava palauttamista varten 

myönnettävään eurooppalaiseen 

matkustusasiakirjaan. 

(11) Palauttamista varten myönnettävän 

eurooppalaisen matkustusasiakirjan sisältö 

ja tekniset vaatimukset olisi 

yhdenmukaistettava korkeiden teknisten ja 

turvavaatimusten varmistamiseksi ja 

erityisesti väärien asiakirjojen 

valmistamisen ja asiakirjan väärentämisen 

estämiseksi. Asiakirjassa olisi oltava 

tunnistettavat yhdenmukaiset 

turvaominaisuudet. Korkeiden teknisten ja 

turvavaatimusten mukaiset edellytykset 
ovat jo olemassa, ja ne on vahvistettu 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 333/200211 

2 artiklassa, ja niitä olisi sen vuoksi 

sovellettava palauttamista varten 

myönnettävään eurooppalaiseen 

matkustusasiakirjaan. 

_________________ _________________ 

11 Neuvoston asetus (EY) N:o 333/2002, 

annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, 

sellaisen lomakkeen yhtenäisestä kaavasta, 

johon kiinnitetään jäsenvaltioiden niille 

henkilöille myöntämät viisumit, joiden 

matkustusasiakirjaa lomakkeen laativa 

jäsenvaltio ei tunnusta (EYVL L 53, 

23.2.2002, s. 4) 

11 Neuvoston asetus (EY) N:o 333/2002, 

annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, 

sellaisen lomakkeen yhtenäisestä kaavasta, 

johon kiinnitetään jäsenvaltioiden niille 

henkilöille myöntämät viisumit, joiden 

matkustusasiakirjaa lomakkeen laativa 

jäsenvaltio ei tunnusta (EYVL L 53, 

23.2.2002, s. 4) 

 

 

Tarkistus   21 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (11 a) Helpottaakseen tietojenvaihtoa 
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keskuudessaan ja muuttoliikepolitiikasta 

vastaavien unionin virastojen kanssa 

jäsenvaltioiden olisi pidettävä 

järjestelmällisesti kirjaa palauttamista 

varten myönnetyistä eurooppalaisista 

matkustusasiakirjoista. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Jotta palauttamista varten 

myönnettävän eurooppalaisen 

matkustusasiakirjan mallin muita kuin 

keskeisiä osia voitaisiin muuttaa tai 

täydentää, komissiolle olisi Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta 

antaa säädöksiä. On erityisen tärkeää, että 

komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla. 

(12) Jotta palauttamista varten 

myönnettävän eurooppalaisen 

matkustusasiakirjan mallin muita kuin 

keskeisiä osia voitaisiin muuttaa tai 

täydentää ja jotta yhteistyötä 

muuttoliikkeen alalla toimivien unionin 

virastojen välillä unionin 

matkustusasiakirjojen tarjoamiseksi, 

asiakirjojen myöntämiseksi ja kolmansien 

maiden kanssa tehtävän konsuliyhteistyön 

tehostamiseksi voitaisiin helpottaa, 

komissiolle olisi Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 

artiklan mukaisesti siirrettävä valta antaa 

säädöksiä. On erityisen tärkeää, että 

komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla, muuttoliikepolitiikasta 

vastaavien jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten ja unionin virastojen 

henkilöstön keskuudessa ja että nämä 

kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa1 a vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 

erityisesti varmistaa tasavertainen 

osallistuminen delegoitujen säädösten 

valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 

samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 

asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asiantuntijoilla on 
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järjestelmällisesti oikeus osallistua 

komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan 

delegoituja säädöksiä. 

 ___________________ 

 1 a EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Toimivaltaisten viranomaisten on 

suoritettava tässä asetuksessa vahvistetut 

tehtävänsä, jotka koskevat henkilötietojen 

käsittelyä tämän asetuksen puitteissa, 

direktiivin 95/46/EY12 

täytäntöönpanemiseksi annettujen 

kansallisten lakien, asetusten tai 

hallinnollisten määräysten mukaisesti. 

(14) Toimivaltaisten viranomaisten on 

suoritettava tässä asetuksessa vahvistetut 

tehtävänsä, jotka koskevat henkilötietojen 

käsittelyä tämän asetuksen puitteissa, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) 2016/6791 a sekä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin (EU) 2016/6801 b 

täytäntöönpanemiseksi annettujen 

kansallisten lakien, asetusten tai 

hallinnollisten määräysten mukaisesti. 

__________________  

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä 

lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta 

henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 

tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 

281, 23.11.1995, s. 31). 

 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 

huhtikuuta 2016, luonnollisten 

henkilöiden suojelusta henkilötietojen 

käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 

liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 

kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 

(EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1). 

 1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 

päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten 

henkilöiden suojelusta toimivaltaisten 
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viranomaisten suorittamassa 

henkilötietojen käsittelyssä rikosten 

ennalta estämistä, tutkimista, 

paljastamista tai rikoksiin liittyviä 

syytetoimia tai rikosoikeudellisten 

seuraamusten täytäntöönpanoa varten 

sekä näiden tietojen vapaasta 

liikkuvuudesta ja neuvoston 

puitepäätöksen 2008/977/YOS 

kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 

89). 

 

Tarkistus   24 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (14 a) Aikanaan olisi toteutettava 

arviointi tämän asetuksen vaikutuksesta 

palauttamispäätösten täytäntöönpanoon. 

Komission olisi tällöin otettava huomioon 

kaikki palauttamispäätökset riippumatta 

siitä, millä perusteella ne on tehty. 

 

Tarkistus   25 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(23) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 

perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan 

unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja 

periaatteita, erityisesti perusoikeuskirjan 19 

artiklassa tarkoitettua suojaa palauttamis-, 

karkottamis- ja luovuttamistapauksissa. 

(23) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, 

jäljempänä ’perusoikeuskirja’, 

tunnustettuja perusoikeuksia ja 

noudatetaan siinä tunnustettuja periaatteita, 

erityisesti perusoikeuskirjan 1 artiklassa 

tarkoitettua ihmisarvoa ja 

perusoikeuskirjan 19 artiklassa 

tarkoitettua suojaa palauttamis-, 

karkottamis- ja luovuttamistapauksissa. 

Tätä asetusta olisi sovellettava 

rajoittamatta perusoikeuskirjan 

47 artiklassa tarkoitettua oikeutta 

tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 
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puolueettomaan tuomioistuimeen ja 

perusoikeuskirjan 18 artiklassa 

tarkoitettua oikeutta turvapaikkaan. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tässä asetuksessa vahvistetaan kolmansien 

maiden kansalaisten palauttamista varten 

myönnettävän eurooppalaisen 

matkustusasiakirjan malli ja tekniset 

vaatimukset. 

Tässä asetuksessa vahvistetaan unionin 

alueella laittomasti oleskelevien 

kolmansien maiden kansalaisten 

palauttamista varten myönnettävän 

yhdenmukaistetun eurooppalaisen 

matkustusasiakirjan yhteinen malli sekä 

tekniset vaatimukset ja turvavaatimukset. 

 

Tarkistus   27 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (3 a) ’unionin takaisinottosopimuksilla’ 

sopimuksia, jotka perustuvat 

vastavuoroisiin velvoitteisiin ja jotka 

tehdään unionin ja kolmansien maiden 

välillä helpottamaan unionin alueella 

laittomasti oleskelevien henkilöiden 

palauttamista Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 79 

artiklan 3 kohdan mukaisesti. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Palauttamista varten myönnettävän 1. Palauttamista varten myönnettävän 
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eurooppalaisen matkustusasiakirjan on 

oltava liitteessä esitetyn mallin mukainen. 

Sen on sisällettävä kyseisestä kolmannen 

maan kansalaisesta seuraavat tiedot: 

eurooppalaisen matkustusasiakirjan on 

oltava liitteessä esitetyn mallin mukainen. 

Sen on sisällettävä unionin alueella 

laittomasti oleskelevasta kolmannen maan 

kansalaisesta seuraavat tiedot: 

(a) etunimi, sukunimi, syntymäaika, 

sukupuoli, kansalaisuus, tuntomerkit ja, jos 

se on tiedossa, kyseisen kolmannen maan 

kansalaisen osoite palauttamisen 

kohdemaassa; 

(a) etunimi, sukunimi, syntymäaika, 

sukupuoli, kansalaisuus, tuntomerkit ja, jos 

se on tiedossa, kyseisen kolmannen maan 

kansalaisen osoite palauttamisen 

kohdemaassa; 

(b) valokuva; (b)  passikuva; 

(c) asiakirjan myöntäneen 

viranomaisen nimi, myöntämispäivä ja 

voimassaoloaika. 

(c) asiakirjan myöntäneen 

viranomaisen nimi, myöntämispäivä ja 

voimassaoloaika. 

2. Palauttamista varten myönnettävä 

eurooppalainen matkustusasiakirja on 

laadittava palauttamispäätöksen tekevän 

jäsenvaltion virallisella kielellä tai 

virallisilla kielillä, ja se on tarvittaessa 

käännettävä englanniksi ja ranskaksi. 

2.  Palauttamista varten myönnettävä 

eurooppalainen matkustusasiakirja on 

laadittava palauttamispäätöksen tekevän 

jäsenvaltion jollakin virallisella kielellä tai 

virallisilla kielillä, ja se on käännettävä 

englanniksi ja ranskaksi sekä 

mahdollisuuksien mukaan palauttamisen 

kohdemaan viralliselle kielelle. 

3. Asiakirja on voimassa yhden, 

palauttamisen kohdemaahan suuntautuvan 

matkan ajan. 

3. Asiakirja on voimassa yhden, 

palautettavan henkilön saapumiseen 

palauttamisen kohdemaahan päättyvän 

matkan ajan. 

4. Palauttamista varten 

myönnettävään eurooppalaiseen 

matkustusasiakirjaan voidaan tarvittaessa 

liittää palauttamisen kannalta 

välttämättömiä täydentäviä asiakirjoja. 

4. Palauttamista varten 

myönnettävään eurooppalaiseen 

matkustusasiakirjaan voidaan tarvittaessa 

silloin, kun se on mahdollista ja 

asiaankuuluvaa, sekä unionin alueella 

laittomasti oleskelevan kolmannen maan 

kansalaisen takaisinoton helpottamiseksi 

liittää täydentäviä asiakirjoja edellyttäen, 

että ne eivät vaaranna palautettavan 

henkilön yksityiselämää, vapautta tai 

omaisuutta ja että niissä kunnioitetaan 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EU) 2016/679 säädettyjä 

tietosuojaa koskevia suojatoimia sekä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin (EU) 2016/680 

täytäntöönpanemiseksi annettuja 

kansallisia lakeja, asetuksia tai 

hallinnollisia määräyksiä. Pakkotoimin 

tapahtuvan palauttamisen yhteydessä 



 

RR\1097328FI.doc 21/26 PE578.713v02-00 

 FI 

palauttamista varten myönnettävään 

eurooppalaiseen matkustusasiakirjaan 

liitetään ennen maasta poistamista tehdyn 

lääkärintarkastuksen jälkeen myönnetty 

ilmoitus matkustuskelpoisuudesta. 

5. Siirretään komissiolle valta antaa 6 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 

palauttamista varten myönnettävän 

eurooppalaisen matkustusasiakirjan mallin 

muuttamiseksi. 

5. Siirretään komissiolle valta antaa 6 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 

3 artiklan 1 kohdassa säädetyn 

palauttamista varten myönnettävän 

eurooppalaisen matkustusasiakirjan mallin 

muiden kuin keskeisten osien 

muuttamiseksi.  

 

Tarkistus   29 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Palauttamista varten myönnettävän 

eurooppalaisen matkustusasiakirjan 

turvaominaisuudet ja tekniset vaatimukset 

ovat samat kuin neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 333/2002 2 artiklassa säädetään. 

1. Palauttamista varten myönnettävän 

eurooppalaisen matkustusasiakirjan 

turvaominaisuuksilla ja teknisillä 

vaatimuksilla ajantasaistetaan neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 333/2002 2 artiklassa 

jo säädetyt turvaominaisuudet 

sisällyttämällä niihin digitaalisia 

elementtejä, joilla voidaan varmistaa 

myönnettävän asiakirjan turvallisuus. 

 

Tarkistus   30 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Eurooppalainen matkustusasiakirja 

palauttamista varten myönnetään 

kolmannen maan kansalaiselle maksutta. 

Eurooppalainen matkustusasiakirja 

palauttamista varten myönnetään 

laittomasti oleskelevalle kolmannen maan 

kansalaiselle maksutta. 

 

Tarkistus   31 

Ehdotus asetukseksi 
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7 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 7 a artikla 

 Uudelleentarkastelu 

 1. Komissio tarkastelee tätä asetusta 

uudelleen viimeistään 18 kuukauden 

kuluttua sen voimaantulosta 

arvioidakseen yksityiskohtaisesti sen 

vaikutusta palauttamispäätösten 

tehokkaaseen täytäntöönpanoon sekä sitä, 

onko palauttamista varten myönnettävän 

eurooppalaisen matkustusasiakirjan 

joitakin ominaisuuksia tarpeen muuttaa. 

 2. Uudelleentarkastelussa otetaan 

huomioon palauttamiset, jotka on 

toteutettu sovellettaessa unionin 

takaisinottosopimuksia, kahdenvälisiä 

takaisinottosopimuksia tai muita 

järjestelyjä kolmansien maiden kanssa 

sekä virallisten sopimusten 

soveltamisalaan kuulumattomassa 

palauttamiseen liittyvässä yhteistyössä 

kolmansien maiden kanssa. 

 3. Jäsenvaltioiden on 

uudelleentarkastelua varten toimitettava 

komissiolle kaikki asiaankuuluvat tiedot 

ja tilastot palauttamista varten 

myönnettävien eurooppalaisten 

matkustusasiakirjojen myöntämisestä 

sekä palauttamispäätösten 

täytäntöönpanosta, asiakirjan 

tunnustamisasteesta kussakin 

kolmannessa maassa ja niiden 

henkilöiden lukumäärästä, joille on 

myönnetty useampi kuin yksi 

matkustusasiakirja palauttamista varten. 

 4. Komissio esittää 

uudelleentarkastelunsa tulokset 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja 

liittää niihin tarvittaessa 

säädösehdotuksen tämän asetuksen 

muuttamisesta. 
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Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla  

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tämä asetus tulee voimaan […] päivänä 

sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä. 

Tämä asetus tulee voimaan 

[kahdentenakymmenentenä] päivänä sen 

jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä. 
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PERUSTELUT 

Euroopan unionin on asetettava etusijalle niiden henkilöiden palauttaminen, jotka eivät ole 

oikeutettuja kansainväliseen suojeluun EU:n alueella. Laittomien muuttajien 

palauttamisasteen nostaminen on elintärkeää EU:n turvapaikkajärjestelmän 

koskemattomuudelle, EU:n jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden yhteistyölle sekä EU:n 

kansalaisten luottamuksen ylläpitämiselle. Nykyisen muuttoliikekriisin vakauttamiseksi, 

jäsenvaltioihin ja EU:n virastoihin kohdistuvan paineen lievittämiseksi sekä EU:n 

valmiuksien ja resurssien lisäämiseksi tarvitaan pitkän aikavälin ratkaisua.  

 

EU ei voi enää tyytyä kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijaryhmien nykyiseen 

palautusasteeseen. EU:n nykyistä vakiomuotoisen matkustusasiakirjan mallia ja 

täytäntöönpanoa on uudistettava merkittävästi, jotta kolmannet maat tunnustaisivat sen entistä 

useammin ja se olisi tehokas. Matkustusasiakirjan mallin yhdenmukaistamisella jäsenvaltiot 

vähentävät byrokratiaa, vaihtelua, kustannuksia ja odotusaikoja ja lisäävät toivottavasti 

asiakirjan tunnustamista kolmansissa maissa. 

 

Tähän mennessä monet kolmannet maat ovat haluttomia hyväksymään EU:n jäsenvaltioissa 

myönnettyjä palautusasiakirjoja, koska ne ovat huonolaatuisia. EU:n on varmistettava entistä 

paremmat tekniset ja turvavaatimukset erityisesti väärien asiakirjojen valmistamisen ja 

asiakirjan väärentämisen estämiseksi. Esittelijä ehdottaa siksi, että vahvistetaan tekninen 

vaatimus toimitettavalle valokuvalle, parannetaan matkustusasiakirjan yleisiä 

turvaominaisuuksia ja huolehditaan matkustusasiakirjojen kääntämisestä sekä EU:n kielille 

että asiaankuuluvien kolmansien maiden kielille prosessin nopeuttamiseksi.  

 

Esittelijä ehdottaa lisäksi matkustusasiakirjan toimivuuden säännöllistä ja perusteellista 

tarkastelua ja analyysia, joka kattaa matkustusasiakirjan tunnustamisasteen kussakin 

kolmannessa maassa, sekä mahdollisten välttämättömien parannusten selvittämistä. Kyseinen 

prosessi on toteutettava säännöllisesti EU:n tämänhetkisen muuttoliikekriisin takia. 

Turvapaikka- ja muuttoliikealan välineet eivät saa epäonnistua vuosi toisensa jälkeen, ennen 

kuin niiden puutteet korjataan.  

 

On tärkeää varmistaa jäsenvaltioiden välinen tietojenvaihto matkustusasiakirjojen 

myöntämisestä ja sellaisista laittomasti oleskelevista kolmansien maiden kansalaisista, joilla 

ei ole voimassa olevia matkustusasiakirjoja, jotta voidaan lisätä turvapaikkapäätösten 

vastavuoroista tunnustamista eri puolilla EU:ta ja välttää kielteisen päätöksen saaneiden 

turvapaikanhakijoiden edelleen liikkuminen. Esittelijä ehdottaa siksi, että jäsenvaltioiden 

myöntämien matkustusasiakirjojen jäljennökset syötetään Eurodac-järjestelmään ja 

Schengenin tietojärjestelmään.  

 

Esittelijä toteaa, että matkustusasiakirjaa on tuotava esille EU:n muiden virastojen työn, 

ulkosuhdehallinnon toiminnan sekä Frontexin ja EASOn tulevan kehityksen kautta. Esittelijä 

korostaa, että matkustusasiakirjan laajamittaisen tunnustamisen ja käytön tehostamisen 

varmistamiseksi tämän asiakirjan on oltava osa EU:n päättäväisiä pyrkimyksiä saada aikaan 

entistä vahvemmat ja tehokkaammat takaisinottosopimukset kolmansien maiden kanssa. 

Asiakirjan tunnustamisen olisi oltava vaatimuksena kaikissa EU:n tulevissa takaisinotto- ja 

yhteistyösopimuksissa.  
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