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7.12.2018 A8-0423/4 

Tarkistus  4 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitaariset viisumit 

(2018/2271(INL)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että huolimatta 

lukuisista julkilausumista ja 

vaatimuksista turvallisten ja laillisten 

muuttoväylien järjestämiseksi Euroopan 

alueelle kansainvälisen suojelun 

tarpeessa oleville henkilöille, suojattua 

maahantuloa koskevia menettelyjä ei ole 

tällä hetkellä yhdenmukaistettu unionin 

tasolla eikä sen tasolla ole oikeuskehystä 

humanitaarisille viisumeille, jotka 

myönnetään jäsenvaltioiden alueelle 

saapumista ja siellä kansainvälisen 

suojelun hakemista varten; 

A. ottaa huomioon, että 

humanitaariset viisumit ovat yksi 

olemassa oleva väline, jota suvereenit 

jäsenvaltiot voivat halutessaan käyttää 

varmistaakseen, että hädänalaiset ihmiset 

pystyvät laillisesti hakemaan 

kansainvälistä suojelua Euroopassa; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/5 

Tarkistus  5 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitaariset viisumit 

(2018/2271(INL)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. katsoo, että niiden henkilöiden 

määrä, jotka pääsevät maahan 

humanitaariseen suojeluun liittyvien 

kansallisten maahantulon menettelyjen 

avulla tai uudelleensijoitettuina, on 

maailmanlaajuiseen tarpeeseen nähden 

pieni ja että jäsenvaltioiden välillä on 

merkittäviä eroja; ottaa huomioon, että 

humanitaariseen suojeluun liittyvien 

kansallisten maahantulon menettelyjen ja 

uudelleensijoittamisen soveltamisala on 

kapeasti määritelty ja että 

uudelleensijoittaminen liittyy tiukasti 
haavoittuvuutta ja pakolaiseksi 

rekisteröitymistä YK:n pakolaisjärjestössä 

koskeviin kriteereihin; 

D. ottaa huomioon, että useilla EU:n 

jäsenvaltioilla joko on tällä hetkellä tai on 

aikaisemmin ollut humanitaaristen 

viisumien myöntämistä koskevia 

kansallisia järjestelmiä kansallisen 

suojatun maahantulon takaamiseksi 

hädänalaisille ihmisille; ottaa huomioon, 

että uudelleensijoittamista sovelletaan 

vain henkilöihin, jotka on jo tunnustettu 

pakolaisiksi, koska he täyttävät muut 
haavoittuvuutta koskevat tai 

maantieteelliset kriteerit; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/6 

Tarkistus  6 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitaariset viisumit 

(2018/2271(INL)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E.  ottaa huomioon, että tämän vuoksi 

noin 90 prosenttia kansainvälistä suojelua 

saavista henkilöistä on saapunut unioniin 

laittomasti, mikä on johtanut heidän 

leimaamiseensa jo ennen heidän 

saapumistaan jäsenvaltioiden 

ulkorajoille; 

E. ottaa huomioon, että 

kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön 

(IOM) mukaan 1. elokuuta 2018 

mennessä Eurooppaan oli tullut 58 158 

muuttajaa ja pakolaista meritse; ottaa 

huomioon, että vuonna 2017 samana 

ajankohtana vastaava luku oli 113 283 ja 

vuonna 2016 samana ajankohtana se oli 

261 228; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/7 

Tarkistus  7 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitaariset viisumit 

(2018/2271(INL)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

I. ottaa huomioon, että sekä neuvosto 

että komissio ovat hylänneet nämä 

muutokset muun muassa sen perusteella, 

ettei tällaisia säännöksiä pitäisi sisällyttää 

asetukseen (EY) N:o 810/2009, koska sen 

soveltamisalaan kuuluvat vain lyhytaikaiset 

viisumit; 

I. ottaa huomioon, että sekä neuvosto 

että komissio ovat hylänneet nämä 

muutokset muun muassa sen perusteella, että 

Euroopan unionin tuomioistuimen 

oikeuskäytännön mukaan tällaisia 

säännöksiä ei pitäisi sisällyttää asetukseen 

(EY) N:o 810/2009, koska sen 

soveltamisalaan kuuluvat vain lyhytaikaiset 

viisumit; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/8 

Tarkistus  8 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitaariset viisumit 

(2018/2271(INL)) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite I – 1 kohta – 5 alakohta – 2 luetelmakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– on säädettävä tällaisia 

viisumihakemuksia koskevista käytännön 

yksityiskohdista, kuten hakemuslomakkeen 

täyttäminen, hakijan henkilöllisyyttä 

koskevien tietojen, mukaan lukien 

biometristen tunnisteiden, sekä syiden, 

joiden vuoksi henkilö pelkää joutuvansa 

vainotuksi tai joutuvansa kärsimään, 

antaminen mahdollisimman perusteellisesti 

dokumentoituina 

– on säädettävä tällaisia 

viisumihakemuksia koskevista käytännön 

yksityiskohdista, kuten hakemuslomakkeen 

täyttäminen, henkilöllisyystodistuksen 

muodossa esitettävien hakijan 

henkilöllisyyttä koskevien tietojen, mukaan 

lukien biometristen tunnisteiden, sekä 

syiden, joiden vuoksi henkilö pelkää 

joutuvansa vainotuksi tai joutuvansa 

kärsimään, antaminen mahdollisimman 

perusteellisesti dokumentoituina 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/9 

Tarkistus  9 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitaariset viisumit 

(2018/2271(INL)) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite I – 1 kohta – 5 alakohta – 5 luetelmakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– on säädettävä, että 

viisumihakemuksia on arvioitava hakijan 

ilmoituksen ja haastattelun sekä 

todentavien asiakirjojen, jos niitä on 

saatavilla, perusteella ilman että hänen 

pakolaisasemansa määrittelyprosessi 

saatetaan loppuun 

– on säädettävä, että kun viisumia 

koskevat hakemukset on hyväksytty 

tutkittavaksi, niitä on arvioitava sen 

perusteella, ovatko hakijan väitteet, että 

hän on todellisessa vaarassa joutua 

vainotuksi tai joutua kärsimään vakavaa 

haittaa alkuperämaassaan, perusteltuja, 

ja oliko hakija jo turvassa 

kauttakulkumaassa direktiivin 

2013/32/EU 33 artiklan ja sitä seuraavien 

artiklojen mukaisesti 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/10 

Tarkistus  10 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitaariset viisumit 

(2018/2271(INL)) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite I – 1 kohta – 5 kohta – 5 a luetelmakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – on säädettävä, että direktiivin 

2013/32/EU 33 artiklassa ja sitä 

seuraavissa artikloissa tarkoitettujen 

turvallisten ensimmäisten 

turvapaikkamaiden luettelo on laadittava 

etukäteen; on säädettävä, että ainakin 

Turkki, Libanon ja Jordania olisi 

laskettava tällaisiksi turvallisiksi 

kauttakulkumaiksi muutoin paitsi 

poikkeustilanteissa, joissa yksittäiset 

hakijat eivät välttämättä saa saapuessaan 

asianmukaista kohtelua esimerkiksi 

etnisen tai kulttuurillisen taustansa taikka 

terveydentilansa vuoksi  

Or. en 



 

AM\1171714FI.docx  PE631.582v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

7.12.2018 A8-0423/11 

Tarkistus  11 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitaariset viisumit 

(2018/2271(INL)) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite I – 1 kohta – 5 alakohta – 9 luetelmakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– on säädettävä, että kolmannen 

maan kansalaisella, jolle viisumia ei 

myönnetä, on oltava mahdollisuus valittaa 

päätöksestä samalla tavalla kuin nykyisin 

voidaan valittaa lyhytaikaista viisumia tai 

rajan ylittämistä koskevasta kielteisestä 

päätöksestä 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


