
 

AD\1095560FI.doc  PE580.484v04-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Euroopan parlamentti 
2014-2019  

 

Ulkoasiainvaliokunta 
 

2015/0310(COD) 

20.5.2016 

LAUSUNTO 

ulkoasiainvaliokunnalta 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan raja- ja 

rannikkovartiostosta sekä asetuksen (EY) N:o 2007/2004, asetuksen (EY) N:o 

863/2007 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta 

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)) 

Valmistelija: Javier Nart 

 



 

PE580.484v04-00 2/44 AD\1095560FI.doc 

FI 

PA_Legam 



 

AD\1095560FI.doc 3/44 PE580.484v04-00 

 FI 

LYHYET PERUSTELUT 

Ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan raja- ja 

rannikkovartiostosta tarkoituksena on perustaa Euroopan raja- ja rannikkovartiosto ja 

varmistaa EU:n ulkorajojen yhdennetty eurooppalainen valvonta. 

 

Ehdotus on tervetullut ja asianmukainen vastaus haasteisiin, joita Euroopan unioni on 

kohdannut meneillään olevan pakolais- ja muuttoliikekriisin aikana. Pelkästään tammikuun ja 

marraskuun 2015 välisenä aikana noin 1,5 miljoonaa henkeä ylitti rajan laittomasti.  

 

SEUT:n 77 artiklassa asetetaan tavoitteeksi ”ottaa vaiheittain käyttöön yhdennetty ulkorajojen 

valvontajärjestelmä”, ja tämän ehdotuksen hyväksyminen on ensimmäinen ja tärkeä askel 

tähän suuntaan.  

 

Ehdotettu Euroopan raja- ja rannikkovartiostovirasto rakentuu kuitenkin nykyisen Frontexin 

pohjalle, ja käytännön työssä sen on nojattava jäsenvaltioiden kanssa tehtävään yhteistyöhön 

ja niiden toimintaan.  

 

Asetusta on tarkistettava edelleen jäsenvaltioiden ja Euroopan raja- ja 

rannikkovartiostoviraston jaetun vastuun periaatteen selkeyttämiseksi.  

 

Vaikka uusien toimivaltuuksien antaminen onkin tärkeä edistysaskel, se on nähtävä 

ensimmäisenä vaiheena prosessissa, joka johtaa täysin itsenäiseen, yhdennettyyn, EU-

vetoiseen ja EU:n laajuiseen raja- ja rannikkovartiostoon, joka rahoitetaan EU:n 

talousarviosta ja jolla on operatiivinen itsemääräämisoikeus. Jäsenvaltioiden ja EU:n 

toimielinten olisi tämän asetuksen lopullisen hyväksymisen yhteydessä annettava selkeä 

poliittinen sitoumus tällaiseen kehitykseen.  

 

On syytä huomata asetusehdotuksen 18 artiklaan sisältyvät säännökset, jotka antavat 

komissiolle mahdollisuuden päättää riippumattomasta interventiosta jopa jäsenvaltion tahdon 

vastaisesti.  

 

Viraston on ehdottomasti luotava hyvät suhteet raja- ja rannikkovartiostoihin kolmansissa 

maissa, ja sillä on oltava operatiivinen itsemääräämisoikeus ja valmiudet tällaisiin ulkoisiin 

yhteyksiin.  

 

Talousarviovaikutusten arvioidaan olevan vähintään 31,5 miljoonaa euroa vuonna 2017, 

mutta tämä summa samoin kuin alustava arvio henkilöstöstä vaikuttaa alhaiselta. 

 

Ulkoasiainvaliokunnan ehdottamissa tarkistuksissa on myös selvennyksiä Euroopan 

parlamentin rooliin viraston valvonnassa ja viraston yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa. 

TARKISTUKSET 

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 

sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 
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Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Euroopan raja- ja 

rannikkovartioston on määrä korvata 

Frontex, jotta varmistetaan Euroopan 

yhdennetty rajavalvonta ulkorajoilla ja 

jotta voidaan hallita tehokkaasti 

muuttoliikettä, turvata sisäisen 

turvallisuuden korkea taso unionissa ja 

samalla taata henkilöiden vapaa 

liikkuvuus unionissa. Perussopimusten ja 

niiden pöytäkirjojen mukaan 

jäsenvaltioiden, joihin ei vielä sovelleta 

Schengenin säännöstön määräyksiä 

rajavalvonnan lakkauttamisesta, olisi 

voitava olla osallisina ja/tai edunsaajina 

kaikissa tämän asetuksen nojalla 

toteutettavissa toimissa. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Frontexin tehtäviä olisi sen vuoksi 

laajennettava ja kyseisten muutosten 

ilmentämiseksi annettava viraston uudeksi 

nimeksi Euroopan raja- ja 

rannikkovartiovirasto. Euroopan raja- ja 

rannikkovartioviraston päätehtävänä olisi 

oltava teknisen ja operatiivisen strategian 

luominen yhdennetyn rajavalvonnan 

täytäntöönpanemiseksi unionin tasolla, 

rajavalvonnan tehokkaasta toiminnasta 

huolehtiminen ulkorajoilla, operatiivisen ja 

teknisen avun antaminen jäsenvaltioille 

yhteisten operaatioiden ja nopeiden 

rajainterventioiden kautta ja toimenpiteiden 

käytännön toteutuksen varmistaminen 

tilanteissa, joissa tarvitaan välittömiä 

toimia ulkorajoilla, sekä 

(9) Frontexin tehtäviä olisi sen vuoksi 

laajennettava ja kyseisten muutosten 

ilmentämiseksi annettava viraston uudeksi 

nimeksi Euroopan raja- ja 

rannikkovartiovirasto. Euroopan raja- ja 

rannikkovartioviraston päätehtävänä olisi 

oltava teknisen ja operatiivisen strategian 

luominen yhdennetyn rajavalvonnan 

täytäntöönpanemiseksi unionin tasolla, 

rajavalvonnan tehokkaasta toiminnasta 

huolehtiminen ulkorajoilla, operatiivisen ja 

teknisen avun antaminen jäsenvaltioille 

yhteisten operaatioiden ja nopeiden 

rajainterventioiden kautta ja toimenpiteiden 

käytännön toteutuksen varmistaminen 

tilanteissa, joissa tarvitaan välittömiä 

toimia ulkorajoilla, mukaan lukien 
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palauttamisoperaatioiden ja 

-interventioiden järjestäminen, koordinointi 

ja toteuttaminen. 

merellä toteutettavat etsintä- ja 

pelastusoperaatiot, sekä 

palauttamisoperaatioiden ja 

-interventioiden järjestäminen, koordinointi 

ja toteuttaminen. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Jaetun vastuun hengessä 

Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston 

tehtäviin olisi kuuluttava ulkorajojen 

valvonnan säännöllinen seuranta. Viraston 

olisi varmistettava asianmukainen ja 

tehokas seuranta paitsi riskianalyysien, 

tiedonvaihdon ja Eurosurin avulla, myös 

jäsenvaltioihin lähetetyn oman 

asiantuntijahenkilöstönsä läsnäolon avulla. 

Viraston olisi tämän vuoksi voitava 

lähettää tiettyihin jäsenvaltioihin 

yhteyshenkilöitä jaksoksi, jonka aikana 

tämä raportoi pääjohtajalle. 

Yhteyshenkilön raportin olisi oltava osa 

haavoittuvuusarviointia. 

(12) Koska Euroopan raja- ja 

rannikkovartiovirasto jakaa vastuun 

jäsenvaltioiden kanssa, sen tehtäviin olisi 

kuuluttava EU:n ulkorajojen valvonnan 

säännöllinen seuranta. Viraston olisi 

varmistettava asianmukainen ja tehokas 

seuranta paitsi riskianalyysien, 

tiedonvaihdon ja Eurosurin avulla, myös 

paikalle lähetetyn oman 

asiantuntijahenkilöstönsä läsnäolon avulla 

täydessä yhteistyössä jäsenvaltioiden 

kanssa ja Schengen-alueen ulkopuolisten 

maiden oikeuksia kunnioittaen. Viraston 

olisi tämän vuoksi voitava lähettää 

tiettyihin jäsenvaltioihin yhteyshenkilöitä 

jaksoksi, jonka aikana tämä raportoi 

pääjohtajalle. Yhteyshenkilön raportin olisi 

oltava osa haavoittuvuusarviointia. 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Euroopan raja- ja 

rannikkovartioviraston olisi järjestettävä 

jäsenvaltioille tarkoituksenmukaista 

teknistä ja operatiivista apua parantaakseen 

niiden valmiuksia täyttää ulkorajojen 

valvontaan liittyvät velvollisuutensa ja 

kohdata ulkorajoilla haasteet, jotka 

johtuvat laittomasta maahanmuutosta ja 

rajat ylittävästä rikollisuudesta. Euroopan 

(14) Euroopan raja- ja 

rannikkovartioviraston olisi järjestettävä ja 

tarjottava jäsenvaltioille 

tarkoituksenmukaista täydentävää teknistä 

ja operatiivista apua parantaakseen niiden 

valmiuksia täyttää ulkorajojen valvontaan 

liittyvät velvollisuutensa ja kohdata 

ulkorajoilla haasteet, mukaan lukien 

merellä toteutettavat etsintä- ja 
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raja- ja rannikkovartioviraston olisi 

järjestettävä ja koordinoitava jäsenvaltion 

pyynnöstä tai omasta aloitteestaan yhteisiä 

operaatioita yhdelle tai useammalle 

jäsenvaltiolle ja lähetettävä niihin 

Euroopan raja- ja rannikkovartioston 

ryhmiä sekä tarvittavaa kalustoa, ja se 

saattaa lähettää oman henkilöstönsä 

asiantuntijoita. 

pelastusoperaatiot, sanotun vaikuttamatta 

asiasta vastaavien kansallisten 

viranomaisten toimivaltaan käynnistää 

rikostutkintoja. Euroopan raja- ja 

rannikkovartioviraston olisi järjestettävä ja 

koordinoitava jäsenvaltion pyynnöstä tai 

omasta aloitteestaan yhteisiä operaatioita 

yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle ja 

lähetettävä niihin Euroopan raja- ja 

rannikkovartioston ryhmiä sekä tarvittavaa 

kalustoa, ja se saattaa lähettää oman 

henkilöstönsä asiantuntijoita. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Jäsenvaltioiden pitäisi voida 

tukeutua tietyillä eniten tulijoita 

vastaanottavilla ulkorajojen alueillaan, 

jotka ovat eri ryhmistä koostuvien suurten 

muuttovirtojen aiheuttaman suhteettoman 

muuttopaineen kohteena, operatiiviseen ja 

tekniseen lisäapuun muuttoliikkeen 

hallinnan tukiryhmiltä, jotka koostuvat 

Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston ja 

Euroopan turvapaikka-asioiden 

tukiviraston jäsenvaltioista, Europolista ja 

muista asiaankuuluvista unionin virastoista 

kokoamista asiantuntijaryhmistä sekä 

Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston 

henkilöstön asiantuntijoista. Euroopan raja- 

ja rannikkovartioviraston olisi avustettava 

komissiota eri virastojen välisessä 

koordinaatiossa kentällä. 

(16) Jäsenvaltioiden pitäisi voida 

tukeutua tietyillä eniten tulijoita 

vastaanottavilla ulkorajojen alueillaan, 

jotka ovat eri ryhmistä koostuvien suurten 

muuttovirtojen aiheuttaman suhteettoman 

muuttopaineen kohteena, operatiiviseen ja 

tekniseen lisäapuun muuttoliikkeen 

hallinnan tukiryhmiltä, jotka koostuvat 

Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston ja 

Euroopan turvapaikka-asioiden 

tukiviraston jäsenvaltioista, Europolista ja 

muista asiaankuuluvista unionin virastoista 

kokoamista asiantuntijaryhmistä sekä 

Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston 

henkilöstön asiantuntijoista. Euroopan raja- 

ja rannikkovartioviraston olisi avustettava 

komissiota eri virastojen välisessä 

koordinaatiossa kentällä. Virastolla olisi 

oltava itsenäinen väliintulo-oikeus, jotta 

se voi lähettää toimihenkilöitään ja 

kalustoaan rajavalvontatilanteen 

monimutkaisuuden perusteella ja ottaen 

huomioon tiettyjen sellaisten ulkoraja-

alueiden erityispiirteet, joilla jäsenvaltiot 

kohtaavat kohtuuttomia muuttopaineita. 
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Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Euroopan raja- ja 

rannikkovartiovirastolla olisi oltava 

käytössään tarpeellinen kalusto ja 

henkilöstö yhteisiä operaatioilta tai nopeita 

rajainterventioita varten. Kun Euroopan 

raja- ja rannikkovartiovirasto käynnistää 

tällaisia nopeita rajainterventioita 

jäsenvaltion pyynnöstä tai kiireellisiä 

toimintaa edellyttävässä tilanteessa, sen 

olisi voitava lähettää Euroopan raja- ja 

rannikkovartioston ryhmiä nopeasti 

käyttöön saatavissa olevasta 

valmiusryhmästä, joka on jäsenvaltioiden 

rajavartijoista muodostettava pysyvä 

joukko, joka edustaa pientä 

prosenttiosuutta kaikista jäsenvaltioiden 

rajavartijoista ja jonka henkilömäärän olisi 

oltava vähintään 1 500. Valmiusryhmistä 

koottuja Euroopan raja- ja 

rannikkovartioston ryhmiä olisi tarvittaessa 

täydennettävä välittömästi Euroopan raja- 

ja rannikkovartioston täydentävillä 

ryhmillä. 

(18) Euroopan raja- ja 

rannikkovartiovirastolla olisi oltava 

käytössään tarpeellinen kalusto ja 

henkilöstö yhteisiä operaatioilta tai nopeita 

rajainterventioita varten. Kun Euroopan 

raja- ja rannikkovartiovirasto käynnistää 

tällaisia nopeita rajainterventioita 

jäsenvaltion pyynnöstä tai kiireellisiä 

toimintaa edellyttävässä tilanteessa, sen 

olisi voitava lähettää Euroopan raja- ja 

rannikkovartioston ryhmiä nopeasti 

käyttöön saatavissa olevasta 

valmiusryhmästä, joka on jäsenvaltioiden 

rajavartijoista muodostettava pysyvä 

joukko, joka edustaa tarkoituksenmukaista 

prosenttiosuutta kaikista jäsenvaltioiden 

rajavartijoista ja jonka henkilömäärän olisi 

oltava vähintään 1 500. Valmiusryhmistä 

koottuja Euroopan raja- ja 

rannikkovartioston ryhmiä olisi tarvittaessa 

täydennettävä välittömästi Euroopan raja- 

ja rannikkovartioston täydentävillä 

ryhmillä. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) Euroopan raja- ja 

rannikkovartioviraston olisi lisättävä 

jäsenvaltioille antamaansa apua laittomasti 

oleskelevien kolmansien maiden 

kansalaisten palauttamisessa edellyttäen, 

ettei unionin palauttamispolitiikasta muuta 

johdu ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2008/115/EY1 

mukaisesti. Erityisesti sen olisi 

koordinoitava ja järjestettävä 

(21) Euroopan raja- ja 

rannikkovartioviraston olisi lisättävä 

jäsenvaltioille antamaansa apua laittomasti 

oleskelevien kolmansien maiden 

kansalaisten palauttamisessa edellyttäen, 

ettei unionin palauttamispolitiikasta muuta 

johdu ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2008/115/EY1 

mukaisesti. Erityisesti sen olisi yhden tai 

useamman jäsenvaltion pyynnöstä 
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palauttamisoperaatioita yhdestä tai 

useammasta jäsenvaltiosta ja toteutettava 

palauttamisinterventioita sellaisten 

jäsenvaltioiden palauttamisjärjestelmän 

tueksi, jotka tarvitsevat teknistä ja 

operatiivista lisäapua, kun ne noudattavat 

velvoitettaan palauttaa laittomasti 

oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset 

kyseisen direktiivin mukaisesti. 

koordinoitava ja järjestettävä 

palauttamisoperaatioita ja toteutettava 

palauttamisinterventioita sellaisten 

jäsenvaltioiden palauttamisjärjestelmän 

tueksi, jotka tarvitsevat teknistä ja 

operatiivista lisäapua, kun ne noudattavat 

velvoitettaan palauttaa laittomasti 

oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset 

kyseisen direktiivin mukaisesti. 

__________________ __________________ 

1 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, 21.12.2008, 

s. 98). 

1 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, 21.12.2008, 

s. 98). 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 28 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(28) Euroopan raja- ja 

rannikkovartioviraston olisi helpotettava ja 

edistettävä jäsenvaltioiden ja kolmansien 

maiden välistä operatiivista yhteistyötä 

unionin ulkosuhdepolitiikan puitteissa 

esimerkiksi koordinoimalla jäsenvaltioiden 

ja kolmansien maiden välistä operatiivista 

yhteistyötä ulkorajojen valvonnan alalla ja 

lähettämällä kolmansiin maihin 

yhteyshenkilöitä sekä tekemällä 

kolmansien maiden viranomaisten kanssa 

yhteistyötä palauttamisasioissa, esimerkiksi 

matkustusasiakirjojen hankkimisessa. 

Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston ja 

jäsenvaltioiden olisi noudatettava 

kolmansien maiden kanssa toteuttamassaan 

yhteistyössä normeja ja sääntöjä, jotka ovat 

vähintään unionin lainsäädännössä 

säädettyjen normien ja sääntöjen tasoisia, 

myös silloin, kun kolmansien maiden 

(28) Euroopan raja- ja 

rannikkovartioviraston olisi 

yhteisymmärryksessä asianomaisten 

jäsenvaltioiden ja yhteistyössä EUH:n ja 

komission kanssa helpotettava ja 

edistettävä jäsenvaltioiden ja kolmansien 

maiden välistä operatiivista yhteistyötä 

unionin ulkosuhdepolitiikan puitteissa 

esimerkiksi koordinoimalla jäsenvaltioiden 

ja kolmansien maiden välistä operatiivista 

yhteistyötä ulkorajojen naapurialueiden 

kolmansista maista tehdyn 

riskinarvioinnin perusteella ja 

lähettämällä kolmansiin maihin 

yhteyshenkilöitä sekä tekemällä 

kolmansien maiden viranomaisten kanssa 

yhteistyötä palauttamisasioissa, esimerkiksi 

matkustusasiakirjojen hankkimisessa. 

Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston ja 

jäsenvaltioiden olisi noudatettava 

kolmansien maiden kanssa toteuttamassaan 
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kanssa tehdään yhteistyötä niiden alueella. yhteistyössä normeja ja sääntöjä, jotka ovat 

vähintään unionin lainsäädännössä 

säädettyjen normien ja sääntöjen tasoisia, 

myös silloin, kun kolmansien maiden 

kanssa tehdään yhteistyötä niiden alueella. 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 29 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (29 a) Ketään henkilöä ei pidä Euroopan 

raja- ja rannikkovartioston toteuttaman 

operaation aikana palauttamiskiellon 

periaatteen vastaisesti ohjata tai muutoin 

luovuttaa sellaisen kolmannen maan 

viranomaisille, jossa henkilö on 

esimerkiksi vakavassa vaarassa joutua 

kuolemanrangaistuksen, kidutuksen, 

vainon tai muun epäinhimillisen tai 

halventavan kohtelun tai rangaistuksen 

kohteeksi tai jossa hänen henkensä tai 

vapautensa olisi uhattuna hänen rotunsa, 

uskontonsa, kansallisuutensa, 

seksuaalisen suuntautumisensa, tiettyyn 

sosiaaliryhmään kuulumisensa tai 

poliittisen mielipiteensä vuoksi tai josta 

hän on vakavassa vaarassa joutua 

karkotetuksi, palautetuksi tai luovutetuksi 

toiseen maahan palauttamiskiellon 

periaatteen vastaisesti. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 30 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(30) Tässä asetuksessa perustetaan 

Euroopan raja- ja rannikkovartiovirastolle 

valitusmekanismi yhteistyössä 

perusoikeusvaltuutetun kanssa, jotta 

voidaan seurata ja varmistaa, että 

perusoikeuksia noudatetaan kaikessa 

viraston toiminnassa. Tämän pitäisi olla 

(30) Tässä asetuksessa perustetaan 

Euroopan raja- ja rannikkovartiovirastolle 

valitusmekanismi yhteistyössä 

perusoikeusvaltuutetun kanssa, jotta 

voidaan seurata ja varmistaa, että 

perusoikeuksia noudatetaan kaikessa 

viraston ja sen henkilöstön toiminnassa. 
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hallinnollinen mekanismi, jonka mukaan 

perusoikeusvaltuutettu on vastuussa 

virastolle osoitettujen valitusten 

käsittelystä hyvää hallintoa koskevan 

oikeuden mukaisesti. 

Perusoikeusvaltuutetun olisi tarkasteltava 

sitä, voidaanko valitus ottaa tutkittavaksi, 

rekisteröitävä tutkittavaksi otetut 

valitukset, toimitettava kaikki rekisteröidyt 

valitukset pääjohtajalle, välitettävä 

rajavartijoita koskevat valitukset heidän 

kotijäsenvaltiolleen ja rekisteröitävä 

jatkotoimet, joita virasto tai kyseinen 

jäsenvaltio toteuttavat. Jäsenvaltioiden olisi 

toteutettava rikostutkinta. 

Tämän pitäisi olla vaikuttava ja 

käytettävissä oleva hallinnollinen 

mekanismi, jonka mukaan viraston 

perusoikeusvaltuutettu osallistuu hyvää 

hallintoa koskevan oikeuden mukaisesti ja 

on toiminnallisesti riippumaton. 

Perusoikeusvaltuutetun olisi tarkasteltava 

sitä, voidaanko valitus ottaa tutkittavaksi, 

rekisteröitävä ja käsiteltävä 

asianmukaisesti kaikki tutkittavaksi otetut 

valitukset, toimitettava kaikki rekisteröidyt 

valitukset pääjohtajalle, välitettävä raja- ja 

rannikkovartijoita koskevat valitukset 

heidän kotijäsenvaltiolleen ja rekisteröitävä 

jatkotoimet, joita virasto tai kyseinen 

jäsenvaltio toteuttavat. Nämä tiedot olisi 

sisällytettävä viraston vuosikertomukseen. 
Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 

rikostutkinta. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 31 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(31) Jotta varmistettaisiin tämän 

asetuksen täytäntöönpanon yhdenmukaiset 

edellytykset erityisesti tilanteissa, jotka 

edellyttävät kiireellistä huomiota 

ulkorajoilla, toimeenpanovalta olisi 

siirrettävä komissiolle. Tätä valtaa olisi 

käytettävä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201118 

mukaisesti. 

(31) Jotta varmistettaisiin tämän 

asetuksen täytäntöönpanon yhdenmukaiset 

edellytykset erityisesti tilanteissa, jotka 

edellyttävät kiireellistä huomiota 

ulkorajoilla, toimeenpanovalta olisi 

siirrettävä komissiolle. Tätä valtaa olisi 

käytettävä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201118 

mukaisesti ja siten, että noudatetaan 

palauttamiskiellon periaatetta ja 

kunnioitetaan ihmisoikeusjulistuksia ja 

-normeja. 

__________________ __________________ 

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 

16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 

säännöistä ja periaatteista, joiden 

mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 

täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 

16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 

säännöistä ja periaatteista, joiden 

mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 

täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 
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28.2.2011, s. 13). 28.2.2011, s. 13). 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 33 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(33) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 

oltava edustettuina hallintoneuvostossa, 

jotta ne voivat valvoa Euroopan raja- ja 

rannikkovartioviraston toimintapolitiikkaa 

ja politiikkaa. Hallintoneuvostoon olisi 

mahdollisuuksien mukaan kuuluttava 

rajavalvonnasta vastaavien kansallisten 

viranomaisten operatiivisia johtajia tai 

heidän edustajiaan. Tälle 

hallintoneuvostolle olisi annettava 

tarvittavat valtuudet, joiden nojalla se laatii 

talousarvion ja valvoo sen toteuttamista, 

hyväksyy tarvittavat varainhoitosäännöt, 

vahvistaa Euroopan raja- ja 

rannikkovartioviraston päätöksentekoa 

varten helposti seurattavat työmenettelyt 

sekä nimittää pääjohtajan ja 

varapääjohtajan. Virastoa olisi 

hallinnoitava ja sen olisi toimittava 

Euroopan parlamentin, neuvoston ja 

komission 19 päivänä heinäkuuta 2012 

hyväksymän unionin hajautettuja virastoja 

koskevan yhteisen lähestymistavan 

periaatteiden mukaisesti. 

(33) Komission, jäsenvaltioiden ja 

Euroopan parlamentin olisi oltava 

edustettuina hallintoneuvostossa, jotta ne 

voivat valvoa Euroopan raja- ja 

rannikkovartioviraston toimintapolitiikkaa 

ja politiikkaa. Hallintoneuvostoon olisi 

mahdollisuuksien mukaan kuuluttava 

rajavalvonnasta vastaavien kansallisten 

viranomaisten operatiivisia johtajia tai 

heidän edustajiaan. Tälle 

hallintoneuvostolle olisi annettava 

tarvittavat valtuudet, joiden nojalla se laatii 

talousarvion ja valvoo sen toteuttamista, 

hyväksyy tarvittavat varainhoitosäännöt, 

vahvistaa Euroopan raja- ja 

rannikkovartioviraston päätöksentekoa 

varten helposti seurattavat työmenettelyt 

sekä nimittää pääjohtajan ja 

varapääjohtajan. Virastoa olisi 

hallinnoitava ja sen olisi toimittava 

Euroopan parlamentin, neuvoston ja 

komission 19 päivänä heinäkuuta 2012 

hyväksymän unionin hajautettuja virastoja 

koskevan yhteisen lähestymistavan 

periaatteiden mukaisesti. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) ’ulkorajoilla’ jäsenvaltioiden maa- 

ja merirajoja sekä niiden lentokenttiä ja 

satamia, joihin sovelletaan Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

(1) ’ulkorajoilla’ jäsenvaltioiden maa- 

ja merirajoja sekä niiden lentokenttiä ja 

satamia, joihin sovelletaan Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 2016/3991 II osaston säännöksiä, 
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N:o 562/20061 II osaston säännöksiä; mukaan lukien jäsenvaltiot, joihin ei vielä 

sovelleta sisärajojen poistamista koskevia 

Schengenin säännöstön määräyksiä; 

______________ _______________ 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 

(EY) N:o 562/2006, annettu 15 päivänä 

maaliskuuta 2006, henkilöiden liikkumista 

rajojen yli koskevasta yhteisön 

säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö), 

EUVL L 105, 13.4.2006, s. 1. 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 2016/399, annettu 

9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilöiden 

liikkumista rajojen yli koskevasta unionin 

säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö), 

EUVL L 77, 23.3.2016, s. 1. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Euroopan raja- ja 

rannikkovartiovirasto vahvistaa 

operatiivisen ja teknisen strategian 

Euroopan yhdennettyä rajavalvontaa 

varten. Se edistää Euroopan yhdennetyn 

rajavalvonnan täytäntöönpanoa ja 

varmistaa sen kaikissa jäsenvaltioissa. 

2. Euroopan raja- ja 

rannikkovartiovirasto vahvistaa Euroopan 

yhdennettyä rajavalvontaa varten 

operatiivisen ja teknisen strategian, jossa 

on selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet 

rajaturvallisuuden ja -valvonnan 

parantamiseksi, ottaen huomioon 

perustelluissa tapauksissa jäsenvaltioiden 

erityistilanteen, erityisesti niiden 

sijainnin. Tämä strategia saatetaan 

säännöllisesti ajan tasalle, jotta voidaan 

ottaa huomioon uudet tapahtumat 

paikalla. Se edistää Euroopan yhdennetyn 

rajavalvonnan täytäntöönpanoa ja 

varmistaa sen kaikissa jäsenvaltioissa. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) merellä toteutettavien etsintä- ja 

pelastusoperaatioiden suorittaminen ja 

koordinointi ja merellä toteutettavia 

etsintä- ja pelastusoperaatioita 

suorittavien kansalaisyhteiskunnan 
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järjestöjen ja aloitteiden tukeminen; 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) sisäisen turvallisuuden riskien 

analysointi ja ulkorajojen toimintaan tai 

turvallisuuteen mahdollisesti vaikuttavien 

uhkien analysointi; 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) yhteistyö kolmansien maiden 

kanssa tämän asetuksen soveltamisalaan 

kuuluvilla aloilla erityisesti naapurimaissa 

ja niissä kolmansissa maissa, jotka on 

riskianalyysin avulla todettu laittoman 

maahanmuuton lähtö- ja 

kauttakulkumaiksi; 

d) yhteistyö kolmansien maiden 

kanssa tämän asetuksen soveltamisalaan 

kuuluvilla aloilla erityisesti naapurimaissa 

ja niissä kolmansissa maissa, jotka on 

riskianalyysin avulla todettu laittoman 

maahanmuuton lähtö- ja 

kauttakulkumaiksi, yhteistyössä komission, 

EUH:n ja jäsenvaltioiden kanssa; 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jäsenvaltiot, joiden rajat ovat 

ulkorajoja, varmistavat oman 

ulkorajojensa valvonnan oman etunsa 

vuoksi ja kaikkien jäsenvaltioiden edun 

vuoksi noudattamalla täysimääräisesti 

unionin oikeutta, 3 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitetun teknisen ja operatiivisen 

strategian mukaisesti ja tiiviissä 
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yhteistyössä viraston kanssa. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Euroopan raja- ja 

rannikkovartiovirasto helpottaa EU:n 

ulkorajojen valvontaan liittyvien unionin 

toimenpiteiden soveltamista lujittamalla, 

arvioimalla ja koordinoimalla 

jäsenvaltioiden toimia niiden toteuttaessa 

kyseisiä toimenpiteitä sekä palauttamisen 

yhteydessä. Jäsenvaltiot varmistavat oman 

ulkorajaosuutensa rajavalvonnan oman 

etunsa vuoksi ja kaikkien niiden 

jäsenvaltioiden edun vuoksi, jotka ovat 

lakkauttaneet valvonnan sisärajoilla, 

noudattaen täysimääräisesti unionin 

oikeutta, 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 

teknisen ja operatiivisen strategian 

mukaisesti ja tiiviissä yhteistyössä viraston 

kanssa. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jäsenvaltiot ovat ensisijassa 

vastuussa asiaankuuluvan 

kansainvälisen, unionin ja kansallisen 

lainsäädännön täytäntöönpanosta ja 

Euroopan raja- ja rannikkovartioston 

koordinoimien yhteisten operaatioiden 

yhteydessä toteutetuista 

lainvalvontatoimista ja siten myös 

perusoikeuksien kunnioittamisesta näiden 

toimien yhteydessä. Euroopan raja- ja 

rannikkovartiosto on myös 

koordinaattorina vastuussa ja täysin 

vastuuvelvollinen kaikista sen 



 

AD\1095560FI.doc 15/44 PE580.484v04-00 

 FI 

toimeksiannon piiriin kuuluvista toimista 

ja päätöksistä. Viraston kanssa 

yhteistyössä toimiva komissio, neuvosto ja 

asiaankuuluvat sidosryhmät analysoivat 

lisäksi vastuukysymyksiin liittyvät 

säännökset ja korjaavat kaikki viraston 

toimintoihin liittyvät mahdolliset tai 

todelliset puutteet. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jotta varmistetaan Euroopan 

yhdennetty rajavalvonta kaikilla 

ulkorajoilla, virasto helpottaa ja tehostaa 

ulkorajojen valvontaan liittyvien unionin 

nykyisten ja tulevien toimenpiteiden, 

erityisesti asetuksessa (EY) N:o 562/2006 

vahvistetun Schengenin rajasäännöstön, 

soveltamista. 

1. Jotta varmistetaan Euroopan 

yhdennetty rajavalvonta kaikilla 

ulkorajoilla, virasto helpottaa ja tehostaa 

ulkorajojen valvontaan liittyvien unionin 

nykyisten ja tulevien toimenpiteiden, 

mukaan lukien asetuksessa (EU) N:o 

2016/399 vahvistetun Schengenin 

rajasäännöstön, soveltamista. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Virasto toteuttaa seuraavia tehtäviä 

tehokkaan, korkeatasoisen ja 

yhdenmukaisen rajavalvonnan ja 

palauttamistoiminnan edistämiseksi: 

1. Virasto toteuttaa seuraavia tehtäviä 

tehokkaan, korkeatasoisen ja 

yhdenmukaisen rajavalvonnan ja 

palautuksia koskevien kansainvälisten 

normien yhdenmukaisen soveltamisen 
edistämiseksi: 
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Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) sellaisen seuranta- ja 

riskianalyysikeskuksen perustaminen, 

joilla on valmiudet muuttovirtojen 

seurantaan ja kaikkia yhdennetyn 

rajavalvonnan näkökohtia koskevan 

riskianalyysin tekemiseen; 

a) muuttovirtojen seuraaminen ja 

kaikkia yhdennetyn rajavalvonnan 

näkökohtia koskevan riskianalyysin 

tekeminen hyödyntämällä kaikkia 

saatavilla olevia resursseja, kuten unionin 

satelliittikeskusta ja tilannekeskusta; 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) haavoittuvuusarvioinnin 

tekeminen, mukaan lukien arviot siitä, 

millaiset valmiudet jäsenvaltioilla on 

selviytyä uhkista ja paineista 

ulkorajoillaan. 

b) säännöllisten 

haavoittuvuusarviointien tekeminen, 

mukaan lukien arviot siitä, millaiset 

valmiudet jäsenvaltioilla on selviytyä 

uhkista ja paineista ulkorajoillaan. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) jäsenvaltioiden avustaminen 

tilanteissa, joissa ulkorajoilla tarvitaan lisää 

teknistä ja operatiivista apua, siten, että 

koordinoidaan ja organisoidaan yhteisiä 

operaatioita. Tällöin otetaan huomioon 

myös se, että joihinkin tilanteisiin voi 

liittyä humanitaarisia hätätiloja ja niissä 

voidaan tarvita meripelastustoimenpiteitä; 

c) jäsenvaltioiden tukeminen 

tilanteissa, joissa ulkorajoilla tarvitaan lisää 

teknistä ja operatiivista apua, siten, että 

koordinoidaan ja organisoidaan yhteisiä 

operaatioita. Tällöin otetaan huomioon 

myös se, että joihinkin tilanteisiin voi 

liittyä humanitaarisia hätätiloja ja niissä 

voidaan tarvita meripelastustoimenpiteitä; 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – f alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

f) valmiuskaluston kokoaminen 

lähetettäväksi yhteisiin operaatioihin ja 

nopeisiin rajainterventioihin ja 

käytettäväksi muuttoliikkeen hallinnan 

tukiryhmien puitteissa sekä 

palauttamisoperaatioissa ja 

-interventioissa; 

f) valmiuskaluston kokoaminen 

lähetettäväksi yhteisiin operaatioihin ja 

nopeisiin rajainterventioihin sekä etsintä- 

ja pelastusoperaatioihin ja käytettäväksi 

muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien 

puitteissa sekä palauttamisoperaatioissa ja 

-interventioissa; 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – h alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

h) tuki kaluston teknisten standardien 

kehittämiselle, erityisesti taktisen tason 

johtoa, valvontaa ja viestitoimintaa varten 

sekä sellaista teknistä valvontaa varten, 

jolla varmistetaan toimien yhteentoimivuus 

unionin ja jäsenvaltioiden tasolla; 

h) tuki kaluston yhteisten teknisten 

standardien kehittämiselle, erityisesti 

taktisen tason johtoa, valvontaa ja 

viestitoimintaa varten sekä sellaista 

teknistä valvontaa varten, jolla 

varmistetaan toimien yhteentoimivuus 

unionin ja jäsenvaltioiden tasolla; 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – n alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

n) osallistuminen ulkorajojen 

valvonnan kannalta merkityksellisten 

tutkimus- ja innovointitoimien 

kehittämiseen ja hallinnointiin, myös 

kehittyneen valvontateknologian, kuten 

kauko-ohjattujen ilma-alusjärjestelmien, 

käyttö ja sellaisten pilottihankkeiden 

kehittäminen, jotka kuuluvat tämän 

asetuksen soveltamisalaan; 

n) osallistuminen ulkorajojen 

valvonnan kannalta merkityksellisten 

tutkimus- ja innovointitoimien 

kehittämiseen ja hallinnointiin sekä niiden 

seuraaminen, myös kehittyneen 

valvontateknologian, kuten kauko-

ohjattujen ilma-alusjärjestelmien, käyttö ja 

sellaisten pilottihankkeiden kehittäminen, 

jotka kuuluvat tämän asetuksen 

soveltamisalaan; 
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Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – q alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

q) yhteistyö Euroopan 

kalastuksenvalvontaviraston ja Euroopan 

meriturvallisuusviraston kanssa 

kansallisten viranomaisten tukemiseksi 

rannikkovartiostojen tehtävissä tarjoamalla 

palveluja, tietoa, kalustoa ja koulutusta 

sekä koordinoimalla monialaisia 

operaatioita; 

q) yhteistyö Euroopan 

kalastuksenvalvontaviraston ja Euroopan 

meriturvallisuusviraston kanssa 

kansallisten viranomaisten tukemiseksi 

rannikkovartiostojen tehtävissä tarjoamalla 

palveluja, tietoa ja tarvittaessa kalustoa ja 

koulutusta sekä koordinoimalla monialaisia 

operaatioita; 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – r alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

r) jäsenvaltioiden ja kolmansien 

maiden avustaminen niiden välisessä 

ulkoista rajavalvontaa ja palauttamista 

koskevassa operatiivisessa yhteistyössä. 

r) jäsenvaltioiden ja kolmansien 

maiden avustaminen ja tukeminen niiden 

välisessä ulkoista rajavalvontaa ja 

palauttamista koskevassa operatiivisessa 

yhteistyössä. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – r a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 r a) rajavalvontakäytäntöjä koskevien 

tiukimpien vaatimusten hyväksyminen ja 

edistäminen siten, että mahdollistetaan 

avoimuus ja julkinen valvonta ja 

varmistetaan perusoikeuksien ja 

oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen 

ja edistäminen; 
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Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot voivat jatkaa operatiivisella 

tasolla yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden 

ja/tai kolmansien maiden kanssa 

ulkorajoilla, myös lainvalvontatehtäviin 

liittyvissä sotilasoperaatioissa ja 

palauttamisten alalla, jos tällainen 

yhteistyö on viraston toiminnan mukaista. 

Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä kaikesta 

toiminnasta, joka saattaisi haitata viraston 

toimintaa tai sen tavoitteiden 

saavuttamista. 

Jäsenvaltiot voivat jatkaa operatiivisella 

tasolla yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden 

ja/tai kolmansien maiden kanssa 

ulkorajoilla, myös lainvalvontatehtäviin 

liittyvissä sotilasoperaatioissa ja 

palauttamisten alalla, jos tällainen 

yhteistyö ei ole ristiriidassa viraston 

toiminnan tai mahdollisesti YTPP:n ja 

Naton operaatioiden kanssa. 

Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä kaikesta 

toiminnasta, joka saattaisi haitata viraston 

toimintaa tai sen tavoitteiden 

saavuttamista. 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Virasto perustaa seuranta- ja 

riskianalyysikeskuksen, jolla on valmiudet 

seurata unioniin kohdistuvia ja sen sisällä 

liikkuvia muuttovirtoja. Virasto laatii tätä 

varten yhteisen yhdennetyn 

riskianalyysimallin, jota virasto ja 

jäsenvaltiot soveltavat. 

1. Virasto perustaa seuranta- ja 

riskianalyysikeskuksen, jolla on valmiudet 

seurata muuttovirtoja. Se varmistaa, että 

kaikkia jo käytettävissä olevia unionin 

resursseja (tiedustelutiedot, riskianalyysit, 

satelliitit jne.) hyödynnetään 

täysimääräisesti. Virasto laatii 

hallintoneuvoston päätöksellä tätä varten 

yhteisen yhdennetyn riskianalyysimallin, 

jota virasto ja jäsenvaltiot soveltavat. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Viraston valmistelema riskianalyysi 3. Viraston valmistelema riskianalyysi 
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kattaa kaikki olennaiset yhdennetyn 

rajavalvonnan näkökohdat, erityisesti 

rajatarkastukset, palauttamiset, kolmansien 

maiden kansalaisten laittoman liikkumisen 

edelleen unionin sisällä, rajat ylittävän 

rikollisuuden, kuten laittoman 

maahanmuuton järjestämisen, 

ihmiskaupan ja terrorismin, estämisen sekä 

naapurialueiden kolmansien maiden 

tilanteen, sellaisen 

ennakkovaroitusmekanismin 

kehittämiseksi, jonka avulla voidaan 

analysoida unioniin kohdistuvia 

muuttovirtoja. 

kattaa kaikki olennaiset yhdennetyn 

rajavalvonnan näkökohdat, erityisesti 

rajatarkastukset, perusoikeuksien 

suojelemisen, palauttamiset, kolmansien 

maiden kansalaisten laittoman liikkumisen 

edelleen unionin sisällä, rajat ylittävän 

rikollisuuden, ihmiskaupan ja terrorismin, 

estämisen sekä naapurialueiden kolmansien 

maiden ja laittoman maahanmuuton 

lähtö- ja kauttakulkumaiden tilanteen, 

sellaisen ennakkovaroitusmekanismin 

kehittämiseksi, jonka avulla voidaan 

analysoida unioniin kohdistuvia 

muuttovirtoja ja kunnioittaa 

perusoikeuksia. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Virasto julkaisee riskianalyysejään 

koskevat menetelmänsä ja perusteensa. 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 3 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) raportoivat säännöllisesti 

pääjohtajalle tilanteesta ulkorajalla ja 

asianomaisen jäsenvaltion valmiuksista 

käsitellä tehokkaasti tilannetta ulkorajoilla; 

e) raportoivat säännöllisesti 

pääjohtajalle ja asiaankuuluvan 

kansallisen viranomaisen johtajalle 

tilanteesta ulkorajalla ja asianomaisen 

jäsenvaltion valmiuksista käsitellä 

tehokkaasti tilannetta; 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 4 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

a) rajaton pääsy asetuksen (EU) N:o 

1052/2013 mukaisesti perustettuun 

kansalliseen koordinointikeskukseen ja 

kansalliseen tilannekuvaan; 

a) pääsy asetuksen (EU) 

N:o 1052/2013 mukaisesti perustettuun 

kansalliseen koordinointikeskukseen ja 

kansalliseen tilannekuvaan; 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Haavoittuvuusarvioinnin tulokset 

toimitetaan valvontaelimelle, ja se antaa 

pääjohtajalle neuvoja toimenpiteistä, 

jotka jäsenvaltioiden on toteutettava 

haavoittuvuusarvioinnin tulosten 

perusteella, kun otetaan huomioon 

viraston riskianalyysi ja Schengenin 

arviointimekanismin tulokset. 

4. Haavoittuvuusarvioinnin tulokset 

toimitetaan asianomaisille jäsenvaltioille. 

Asianomainen jäsenvaltio voi esittää 

arviointia koskevia huomautuksia. 

Pääjohtaja perustaa asianomaisille 

jäsenvaltioille suositeltavat toimenpiteet 

haavoittuvuusarvioinnin tuloksiin ja ottaa 
huomioon viraston riskianalyysin, 

asianomaisen jäsenvaltion esittämät 

huomautukset ja Schengenin 

arviointimekanismin tulokset. 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) tietojen vaihtaminen merellä 

toteutettavia etsintä- ja 

pelastusoperaatioita suorittavien 

kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja 

aloitteiden kanssa muuttovirroista; 
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Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Yhteisten operaatioiden ja nopeiden 

rajainterventioiden aloittaminen 

ulkorajoilla 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Yhteisen operaation tai nopean 

rajaintervention tavoitteet voidaan 

saavuttaa osana monialaista operaatiota, 

johon voi liittyä merihädässä olevien 

henkilöiden pelastaminen tai muita 

rannikkovartiostojen tehtäviä, siirtolaisten 

salakuljetuksen ja ihmiskaupan torjunta, 

huumausainekaupan valvonta sekä 

muuttoliikkeen hallinta, johon kuuluu 

tunnistaminen, rekisteröinti, jälkiarviointi 

ja palauttaminen. 

5. Yhteisen operaation tai nopean 

rajaintervention tavoitteet voidaan 

saavuttaa osana monialaista operaatiota, 

johon voi liittyä merihädässä olevien 

henkilöiden pelastaminen tai muita 

rannikkovartiostojen tehtäviä, siirtolaisten 

salakuljetuksen ja ihmiskaupan torjunta, 

huumausainekaupan valvonta sekä 

muuttoliikkeen hallinta, johon kuuluu 

tunnistaminen, rekisteröinti, jälkiarviointi 

ja palauttaminen. Kaikki 

rannikkovartiostojen tehtäviä sisältävät 

operaatiot on toteutettava niin, että 

pysäytettyjen tai pelastettujen henkilöiden, 

operaatioon osallistuvien yksiköiden ja 

kolmansien osapuolten turvallisuus 

varmistetaan kaikissa tilanteissa. 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Pääjohtaja laatii yhteisen operaation 

suunnittelun yhteydessä yhteistyössä 

vastaanottavan jäsenvaltion kanssa 

luettelon tarvittavasta kalustosta ja 

1. Pääjohtaja laatii yhteisen operaation 

suunnittelun yhteydessä yhteistyössä 

vastaanottavan jäsenvaltion tai kolmannen 

maan kanssa luettelon tarvittavasta 
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henkilöstöstä siten, että otetaan huomioon 

vastaanottavan jäsenvaltion käytettävissä 

olevat resurssit. Virasto määrittelee 

kyseisten tietojen perusteella operatiivisen 

ja teknisen tuen paketin sekä valmiuksien 

kehittämistoimia, jotka sisällytetään 

toimintasuunnitelmaan. 

kalustosta ja henkilöstöstä siten, että 

otetaan huomioon vastaanottavan 

jäsenvaltion käytettävissä olevat resurssit. 

Virasto määrittelee kyseisten tietojen 

perusteella operatiivisen ja teknisen tuen 

paketin sekä valmiuksien kehittämistoimia, 

jotka sisällytetään toimintasuunnitelmaan. 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 3 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

f) komentoa ja valvontaa koskevat 

määräykset, myös niiden vastaanottavan 

jäsenvaltion rajavartijoiden nimet ja arvot, 

jotka ovat vastuussa yhteistyöstä ryhmien 

jäsenten ja viraston kanssa, ja erityisesti 

niiden rajavartijoiden nimet ja arvot, 

joiden komennossa ryhmät ovat 

komennusjakson aikana, sekä ryhmien 

jäsenten asema komentoketjussa; 

f) komentoa ja valvontaa koskevat 

määräykset, myös niiden vastaanottavan 

jäsenvaltion rajavartijoiden nimet ja arvot, 

jotka ovat vastuussa yhteistyöstä ryhmien 

jäsenten ja viraston kanssa, ja erityisesti 

niiden raja- ja rannikkovartijoiden nimet 

ja arvot, joiden komennossa ryhmät ovat 

komennusjakson aikana, sekä ryhmien 

jäsenten asema komentoketjussa; 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 3 kohta – j alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

j) merioperaatioiden osalta täsmälliset 

tiedot sovellettavasta tuomioistuimen 

tuomiovallasta ja lainsäädännöstä sillä 

maantieteellisellä alueella, jolla yhteinen 

operaatio suoritetaan, mukaan lukien 

viittaus alusten pysäyttämistä, 

meripelastusta ja maihinnousua koskevaan 

kansainväliseen ja unionin oikeuteen. 

Toimintasuunnitelma on tältä osin 

laadittava Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 656/201442 

mukaisesti; 

j) merioperaatioiden osalta täsmälliset 

tiedot sovellettavasta tuomioistuimen 

tuomiovallasta ja lainsäädännöstä sillä 

maantieteellisellä alueella, jolla yhteinen 

operaatio suoritetaan, mukaan lukien 

viittaus alusten pysäyttämistä, etsintää, 

meripelastusta ja maihinnousua koskevaan 

kansainväliseen ja unionin oikeuteen. 

Viraston roolin etsintä- ja 

pelastustoimissa määrittelevä 

toimintasuunnitelma on tältä osin 

laadittava kansainvälisen oikeuden ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 656/201442 mukaisesti; 
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__________________ __________________ 

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 656/2014, annettu 

15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan 

unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta 

ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston 

koordinoiman operatiivisen yhteistyön 

puitteissa suoritettavaa ulkoisten 

merirajojen valvontaa koskevista 

säännöistä (EUVL L 189, 27.6.2014, 

s. 93). 

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 656/2014, annettu 

15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan 

unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta 

ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston 

koordinoiman operatiivisen yhteistyön 

puitteissa suoritettavaa ulkoisten 

merirajojen valvontaa koskevista 

säännöistä (EUVL L 189, 27.6.2014, s. 

93). 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 3 kohta – k alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

k) kolmansien maiden, muiden 

unionin virastojen, elinten ja toimistojen tai 

kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävää 

yhteistyötä koskevat yksityiskohtaiset 

säännöt; 

k) kolmansien maiden, muiden 

unionin virastojen, elinten ja toimistojen tai 

kansainvälisten järjestöjen kanssa tiiviissä 

synergiasuhteessa komission ja EUH:n 

kanssa tehtävää yhteistyötä koskevat 

yksityiskohtaiset säännöt; Euroopan 

parlamentille on tiedotettava 

säännöllisesti tästä yhteistyöstä; 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 3 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) tekninen ja operatiivinen apu 

palauttamisen alalla, esimerkiksi 

palauttamisoperaatioiden valmistelu ja 

järjestäminen. 

c) tekninen ja operatiivinen apu 

palauttamisen alalla, esimerkiksi 

palauttamisoperaatioiden valmistelu ja 

järjestäminen kunnioittamalla 

täysimääräisesti perusoikeuksia, 

oikeudenmukaista menettelyä ja 

palauttamiskiellon periaatetta. 

 



 

AD\1095560FI.doc 25/44 PE580.484v04-00 

 FI 

Tarkistus  47 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Virasto varmistaa yhteistyössä 

Euroopan turvapaikka-asioiden 

tukiviraston, perusoikeusviraston ja 

muiden asiaankuuluvien unionin 

virastojen kanssa ja komission 

koordinoimana, että nämä toimet ovat 

sopusoinnussa Euroopan yhteisen 

turvapaikkajärjestelmän ja 

perusoikeuksien kanssa. Tähän kuuluvat 

suojan, hygieenisten olosuhteiden ja 

sukupuolen ja lasten tarpeiden mukaan 

eriytettyjen palvelujen tarjoaminen eniten 

tulijoita vastaanottavilla alueilla (hotspot-

alueet). 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Valmiusryhmä on pysyvä joukko, 

joka on asetettu viraston välittömään 

käyttöön ja joka voidaan lähettää kustakin 

jäsenvaltiosta kolmen työpäivän kuluessa 

siitä, kun pääjohtaja ja vastaanottava 

jäsenvaltio sopivat toimintasuunnitelmasta. 

Kunkin jäsenvaltion on tätä tarkoitusta 

varten asetettava vuosittain viraston 

käyttöön rajavartijoita määrä, joka vastaa 

vähintään kolmea prosenttia henkilöstöstä 

jäsenvaltioissa ilman maa- tai 

meriulkorajoja ja kahta prosenttia 

henkilöstöstä jäsenvaltioissa, joilla on maa- 

tai meriulkoraja, ja jossa on vähintään 

1 500 hallintoneuvoston päätöksessä 

esitettyjä profiileja vastaavaa rajavartijaa. 

5. Valmiusryhmä on pysyvä joukko, 

joka on asetettu viraston välittömään 

käyttöön ja joka voidaan lähettää kustakin 

jäsenvaltiosta kolmen työpäivän kuluessa 

siitä, kun pääjohtaja ja vastaanottava 

jäsenvaltio sopivat toimintasuunnitelmasta. 

Kunkin jäsenvaltion on tätä tarkoitusta 

varten asetettava vuosittain viraston 

käyttöön rajavartijoita määrä, joka vastaa 

vähintään kolmea prosenttia henkilöstöstä 

jäsenvaltioissa ilman maa- tai 

meriulkorajoja ja kahta prosenttia 

henkilöstöstä jäsenvaltioissa, joilla on maa- 

tai meriulkoraja, ja jossa on vähintään 

1 500 hallintoneuvoston päätöksessä 

esitettyjä profiileja vastaavaa rajavartijaa. 

Virasto hyödyntää yhteisen turvallisuus- 

ja puolustuspolitiikan tehtävien ja 

yleistavoitteiden kautta hankittua 
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unionissa saatavilla olevaa kokemusta.  

 

Tarkistus  49 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 8 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Virasto osallistuu Euroopan raja- ja 

rannikkovartioston ryhmiin pätevillä 

rajavartijoilla, jotka jäsenvaltiot ovat 

lähettäneet virastoon kansallisina 

asiantuntijoina. Jäsenvaltioiden osuutta 

rajavartijoiden virastoon lähettämiseen 

seuraavana vuonna suunnitellaan viraston 

ja jäsenvaltioiden vuotuisten 

kahdenvälisten neuvottelujen ja sopimusten 

pohjalta. Näiden sopimusten mukaisesti 

jäsenvaltioiden on annettava rajavartijat 

käyttöön virastoon lähettämistä varten, 

paitsi jos tämä vaikuttaisi merkittävästi 

kansallisten tehtävien suorittamiseen. 

Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltiot voivat 

kutsua takaisin lähettämänsä rajavartijat. 

Virasto osallistuu Euroopan raja- ja 

rannikkovartioston ryhmiin pätevillä 

rajavartijoilla, jotka jäsenvaltiot ovat 

lähettäneet virastoon kansallisina 

asiantuntijoina. Jäsenvaltioiden osuutta 

rajavartijoiden virastoon lähettämiseen 

seuraavana vuonna suunnitellaan viraston 

ja jäsenvaltioiden vuotuisten 

kahdenvälisten neuvottelujen ja sopimusten 

pohjalta. Näiden sopimusten mukaisesti 

jäsenvaltioiden on annettava rajavartijat 

käyttöön virastoon lähettämistä varten, 

paitsi jos tämä vaikuttaisi merkittävästi 

kansallisten tehtävien suorittamiseen. 

Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltiot voivat 

kutsua takaisin lähettämänsä rajavartijat. 

Mahdollisten puutteiden korjaamiseksi 

virasto voi palkata tilapäistä henkilöstöä, 

jotta virasto voi suoriutua rajavalvonnasta 

tehtävänkuvansa mukaisesti. 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 8 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komennus voi kestää 12 kuukautta tai 

enemmän, mutta joka tapauksessa 

vähintään kolme kuukautta. Lähetettyjä 

rajavartijoita pidetään ryhmien jäseninä, ja 

heillä on ryhmien jäsenten tehtävät ja 

toimivalta. Rajavartijat lähettänyt 

jäsenvaltio katsotaan kotijäsenvaltioksi. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.)   
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Tarkistus  51 

Ehdotus asetukseksi 

26 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) koordinoida jäsenvaltioiden 

palauttamistoimia teknisellä ja 

operatiivisella tasolla yhdennetyn 

palauttamisen hallintajärjestelmän 

aikaansaamiseksi jäsenvaltioiden 

toimivaltaisten viranomaisten kesken sekä 

yhteistyössä kolmansien maiden 

asianomaisten viranomaisten ja muiden 

keskeisten sidosryhmien kanssa; 

a) koordinoida jäsenvaltioiden 

palauttamistoimia ja myös vapaaehtoisia 

paluita teknisellä ja operatiivisella tasolla 

yhdennetyn palauttamisen 

hallintajärjestelmän aikaansaamiseksi 

jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten kesken sekä yhteistyössä 

kolmansien maiden asianomaisten 

viranomaisten ja muiden keskeisten 

sidosryhmien kanssa; 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus asetukseksi 

26 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) tehdä yhteistyötä kolmansien 

maiden kanssa jäsenvaltioiden 

palauttamistoimien helpottamiseksi; 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus asetukseksi 

26 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) tukea toimenpiteisiin, jotka ovat 

välttämättömiä sen varmistamiseksi, että 

palautettavien henkilöiden olinpaikka on 

tiedossa ennen palauttamista ja että heitä 

estetään pakenemasta. 

d) tukea toimenpiteisiin, jotka ovat 

oikeutettuja, oikeasuhteisia ja 

välttämättömiä sen varmistamiseksi, että 

palautettavien henkilöiden olinpaikka on 

tiedossa ennen palauttamista ja että heitä 

estetään pakenemasta ja että 

maahanmuuttajien säilöönoton 

vaihtoehdoista annetaan opastusta 

direktiivin 2008/115/EY ja kansainvälisen 

oikeuden mukaisesti. 
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Tarkistus  54 

Ehdotus asetukseksi 

26 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Palauttamistoimisto pyrkii luomaan 

synergiaa ja yhdistämään palauttamisen 

alalla toimivat unionin rahoittamat 

verkostot ja ohjelmat tiiviissä yhteistyössä 

Euroopan komission ja Euroopan 

muuttoliikeverkoston43 kanssa. 

3. Palauttamistoimisto pyrkii luomaan 

synergiaa ja yhdistämään unionin 

rahoittamat verkostot ja ohjelmat tiiviissä 

yhteistyössä Euroopan komission ja 

Euroopan muuttoliikeverkoston43 sekä 

muiden järjestöjen ja asianomaisten 

jäsenvaltioiden kanssa. 

__________________ __________________ 

43 EUVL L 131, 21.5.2008, s. 7. 43 EUVL L 131, 21.5.2008, s. 7. 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus asetukseksi 

27 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Virasto ei koordinoi, järjestä tai 

ehdota palauttamistoimia mihinkään 

sellaiseen kolmanteen maahan, jossa 

esiintyy viraston riskianalyyseissä 

esitettyjä tai perusoikeusvaltuutetun, 

unionin virastojen, ihmisoikeuselinten, 

hallitusten välisten järjestöjen tai 

kansalaisjärjestöjen raporteissa 

määriteltyjä perusoikeusrikkomuksiin 

liittyviä riskejä tai vakavia puutteita 

asiaankuuluvissa siviili- ja rikoslaeissa 

ja -menettelyissä. 

 

Tarkistus  56 

Ehdotus asetukseksi 

33 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Euroopan raja- ja rannikkovartiosto 

takaa tämän asetuksen mukaisia tehtäviään 

1. Euroopan raja- ja rannikkovartiosto 

kunnioittaa tämän asetuksen mukaisia 
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hoitaessaan perusoikeuksien suojelun asiaa 

koskevan unionin lainsäädännön ja 

erityisesti Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan, asiaa koskevan 

kansainvälisen lainsäädännön, mukaan 

lukien pakolaisten oikeusasemaa koskevan 

yleissopimuksen ja kansainvälisen suojelun 

saatavuuteen liittyvien velvoitteiden ja 

erityisesti palautuskiellon periaatteen 

mukaisesti. Virasto laatii sitä varten 

perusoikeusstrategian, panee sen 

täytäntöön ja kehittää sitä edelleen. 

tehtäviään hoitaessaan perusoikeuksien 

suojelua asiaa koskevan unionin 

lainsäädännön ja erityisesti Euroopan 

unionin perusoikeuskirjan ja asiaa 

koskevan kansainvälisen lainsäädännön, 

mukaan lukien Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen, pakolaisten 

oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen, 

lapsen oikeuksien sopimuksen ja 

kansainvälisen suojelun saatavuuteen 

liittyvien velvoitteiden ja erityisesti 

palautuskiellon periaatteen mukaisesti ja 

takaa sen. Virasto laatii sitä varten 

yhteistyössä Euroopan unionin 

perusoikeusviraston kanssa 

perusoikeusstrategian, panee sen 

täytäntöön ja kehittää sitä edelleen, 

mukaan luettuina tehokkaat mekanismit, 

joilla voidaan varmistaa, että 

perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta 

kunnioitetaan kaikissa viraston toimissa. 

Euroopan parlamentille on tiedotettava 

asianmukaisesti tästä 

perusoikeusstrategiasta. 

 

Tarkistus  57 

Ehdotus asetukseksi 

33 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Euroopan raja- ja 

rannikkovartiosto varmistaa tehtäviään 

hoitaessaan, että ketään henkilöä ei 

poisteta, pakoteta siirtymään tai kuljeteta 

sellaiseen maahan tai muutoin luovuteta tai 

palauteta sellaisen maan viranomaisille, 

joka ei noudata palautuskiellon periaatetta 

tai josta henkilö saatetaan karkottaa tai 

palauttaa toiseen maahan, joka ei noudata 

palautuskieltoa. 

2. Euroopan raja- ja 

rannikkovartiovirasto varmistaa tehtäviään 

hoitaessaan, että ketään henkilöä ei 

poisteta, pakoteta siirtymään tai kuljeteta 

sellaiseen maahan tai muutoin luovuteta tai 

palauteta sellaisen maan viranomaisille, 

joka ei noudata palautuskiellon periaatetta 

tai josta henkilö saatetaan karkottaa tai 

palauttaa toiseen maahan, joka ei noudata 

palautuskieltoa. 

 

Tarkistus  58 

Ehdotus asetukseksi 

33 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

3. Euroopan raja- ja 

rannikkovartiosto ottaa tehtäviään 

hoitaessaan huomioon lasten, ihmiskaupan 

uhrien, sairaanhoitoa tai kansainvälistä 

suojelua tarvitsevien henkilöiden, 

merihädässä olevien sekä muiden erityisen 

haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten 

erityistarpeet. 

3. Euroopan raja- ja 

rannikkovartiovirasto ottaa tehtäviään 

hoitaessaan huomioon alaikäisten, 

erityisesti ilman huoltajaa olevien 

alaikäisten, ihmiskaupan uhrien, 

sairaanhoitoa tai kansainvälistä suojelua 

tarvitsevien henkilöiden, merihädässä 

olevien sekä muiden erityisen 

haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten 

erityistarpeet. 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus asetukseksi 

33 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Virasto ottaa tehtäviään 

hoitaessaan, suhteissaan jäsenvaltioihin ja 

tehdessään yhteistyötä kolmansien maiden 

kanssa huomioon neuvoa-antavan ryhmän 

ja perusoikeusvaltuutetun kertomukset. 

4. Virasto huolehtii kaikkia 

tehtäviään hoitaessaan, mukaan luettuna 

perusoikeuksien kunnioittamisen 

valvontaa koskevan tehokkaan 

mekanismin edelleen kehittäminen ja 

täytäntöönpano, suhteissaan 

jäsenvaltioihin ja tehdessään yhteistyötä 

kolmansien maiden kanssa neuvoa-antavan 

ryhmän ja perusoikeusvaltuutetun 

kertomusten johdosta toteutettavista 

asianmukaisista jatkotoimista. Virasto 

ilmoittaa neuvoa-antavalle ryhmälle ja 

perusoikeusvaltuutetulle, miten se on 

mahdollisesti muuttanut toimiaan 

vastauksena näiden elinten kertomuksiin 

ja suosituksiin, ja sisällyttää 

yksityiskohdat vuosikertomukseensa. 

 

Tarkistus  60 

Ehdotus asetukseksi 

35 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Virasto tekee tarvittavat aloitteet 3. Virasto tekee tarvittavat aloitteet 
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varmistaakseen sellaisen henkilöstön 

kouluttamisen, joka osallistuu 

palauttamiseen liittyviin tehtäviin osana 28, 

29 ja 30 artiklassa tarkoitettuja 

valmiusryhmiä. Virasto varmistaa, että 

kaikki palauttamisoperaatioihin ja -

interventioihin osallistuva henkilöstö sekä 

viraston henkilöstö on ennen 

osallistumistaan viraston järjestämiin 

operatiivisiin toimiin saanut koulutusta 

asianomaisesta unionin ja kansainvälisestä 

oikeudesta, mukaan lukien 

perusoikeuksista ja kansainvälisen suojelun 

saatavuudesta. 

varmistaakseen sellaisen henkilöstön 

kouluttamisen, joka osallistuu 

palauttamiseen liittyviin tehtäviin osana 28, 

29 ja 30 artiklassa tarkoitettuja 

valmiusryhmiä. Virasto varmistaa, että 

kaikki palauttamisoperaatioihin ja -

interventioihin osallistuva henkilöstö sekä 

viraston henkilöstö on ennen 

osallistumistaan viraston järjestämiin 

operatiivisiin toimiin saanut koulutusta 

asianomaisesta unionin ja kansainvälisestä 

oikeudesta, mukaan lukien 

perusoikeuksista ja kansainvälisen suojelun 

saatavuudesta, jotta he voivat tunnistaa 

mahdolliset ihmisoikeusrikkomukset ja 

käsitellä ne asiaankuuluvalla tavalla. 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus asetukseksi 

41 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jos tällainen vahinko johtuu 

vakavasta huolimattomuudesta tai 

tahallisesta laiminlyönnistä, vastaanottava 

jäsenvaltio voi ottaa yhteyttä 

kotijäsenvaltioon, jotta tämä korvaisi sille 

ne määrät, jotka vastaanottava jäsenvaltio 

on suorittanut vahingon kärsijöille tai 

heidän oikeudenomistajilleen. 

2. Jos tällainen vahinko johtuu 

vakavasta huolimattomuudesta tai 

tahallisesta laiminlyönnistä, virasto 

hyvittää kaikki mahdolliset vahingot 

jäsenvaltioiden lainsäädännön yhteisten 

yleisten periaatteiden mukaisesti. 

 

Tarkistus  62 

Ehdotus asetukseksi 

41 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Euroopan unionin 

tuomioistuimella on toimivalta ratkaista 1 

ja 2 kohdassa tarkoitettua 

vahingonkorvausta koskevat riidat. 
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Tarkistus  63 

Ehdotus asetukseksi 

44 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Viraston käsittelemien 

henkilötietojen siirtäminen tai 

jäsenvaltioiden suorittama tämän asetuksen 

puitteissa käsiteltyjen henkilötietojen 

välittäminen eteenpäin kolmansien maiden 

viranomaisille tai kolmansille osapuolille 

on kielletty, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta 47 artiklan soveltamista. 

4. Viraston käsittelemien 

henkilötietojen siirtäminen tai 

jäsenvaltioiden suorittama tämän asetuksen 

puitteissa käsiteltyjen henkilötietojen 

välittäminen eteenpäin kolmansien maiden 

viranomaisille tai kansainvälisille 

järjestöille tai kolmansille osapuolille on 

kielletty, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

47 artiklan soveltamista. 

 

Tarkistus  64 

Ehdotus asetukseksi 

51 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Virasto tekee yhteistyötä komission, 

unionin muiden toimielinten, Euroopan 

ulkosuhdehallinnon, Europolin, Euroopan 

turvapaikka-asioiden tukiviraston, 

Euroopan unionin perusoikeusviraston, 

Eurojustin, Euroopan unionin 

satelliittikeskuksen, Euroopan 

meriturvallisuusviraston ja Euroopan 

kalastuksenvalvontaviraston sekä muiden 

unionin virastojen, elinten ja laitosten 

kanssa tämän asetuksen soveltamisalaan 

kuuluvissa asioissa ja erityisesti laittoman 

maahanmuuton ja rajat ylittävän 

rikollisuuden, mukaan lukien laittoman 

maahanmuuton helpottamisen, 

ihmiskaupan ja terrorismin, ehkäisemisessä 

ja torjumisessa. 

Virasto tekee yhteistyötä Euroopan 

parlamentin, komission ja unionin muiden 

toimielinten, Euroopan 

ulkosuhdehallinnon, Europolin, Euroopan 

turvapaikka-asioiden tukiviraston, 

Euroopan unionin perusoikeusviraston, 

Eurojustin, Euroopan unionin 

satelliittikeskuksen, Euroopan 

meriturvallisuusviraston ja Euroopan 

kalastuksenvalvontaviraston sekä muiden 

unionin virastojen, elinten ja laitosten 

kanssa tämän asetuksen soveltamisalaan 

kuuluvissa asioissa ja erityisesti laittoman 

maahanmuuton ja rajat ylittävän 

rikollisuuden, mukaan lukien laittoman 

maahanmuuton helpottamisen, 

ihmiskaupan ja terrorismin, ehkäisemisessä 

ja torjumisessa. 

 

Tarkistus  65 

Ehdotus asetukseksi 

52 artikla – 1 kohta – c alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

c) kehittämällä valmiuksia laatimalla 

suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita 

toimintatapoja sekä tukemalla henkilöstön 

koulutusta ja vaihtoa, jotta voidaan 

parantaa rannikkovartiostojen tehtäviin 

liittyvää tiedonvaihtoa ja yhteistyötä; 

c) kehittämällä valmiuksia laatimalla 

suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita 

toimintatapoja sekä tukemalla henkilöstön 

koulutusta ja vaihtoa, jotta voidaan 

parantaa rannikkovartiostojen tehtäviin 

liittyvää tiedonvaihtoa ja yhteistyötä, 

etsintä- ja pelastustoimintavalmiuksia 

sekä ihmisoikeus-, maahanmuutto- ja 

turvapaikkavelvoitteiden ja -sitoumusten 

noudattamista; 

 

Tarkistus  66 

Ehdotus asetukseksi 

53 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Yhteistyö kolmansien maiden kanssa Yhteistyö kolmansien maiden ja 

kansalaisjärjestöjen kanssa 

 

Tarkistus  67 

Ehdotus asetukseksi 

53 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Virasto helpottaa ja edistää unionin 

ulkosuhdepolitiikan mukaisesti 

jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 

välistä operatiivista yhteistyötä sen 

toimintaan kuuluvissa asioissa ja siinä 

määrin kuin sen tehtävien hoitaminen tätä 

edellyttää, myös perusoikeuksien suojelun 

osalta. Virasto ja jäsenvaltiot noudattavat 

normeja ja sääntöjä, jotka ovat vähintään 

unionin lainsäädännössä säädettyjen 

normien ja sääntöjen tasoisia, myös silloin, 

kun kolmansien maiden kanssa tehdään 

yhteistyötä niiden alueella. Yhteistyön 

käynnistäminen kolmansien maiden kanssa 

mahdollistaa rajavalvontaa ja palauttamista 

koskevien eurooppalaisten normien 

1. Virasto helpottaa ja edistää unionin 

ulkosuhdepolitiikan ja erityisesti 

Euroopan naapuruuspolitiikan ja 

kehityspolitiikan mukaisesti 

jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 

välistä operatiivista yhteistyötä sen 

toimintaan kuuluvissa asioissa ja siinä 

määrin kuin sen tehtävien hoitaminen tätä 

edellyttää, myös perusoikeuksien suojelun 

osalta. Virasto ja jäsenvaltiot noudattavat 

normeja ja sääntöjä, jotka ovat vähintään 

unionin lainsäädännössä säädettyjen 

normien ja sääntöjen tasoisia, myös silloin, 

kun kolmansien maiden kanssa tehdään 

yhteistyötä niiden alueella. Yhteistyön 

käynnistäminen kolmansien maiden kanssa 
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edistämisen. mahdollistaa rajavalvontaa ja palauttamista 

koskevien eurooppalaisten normien 

edistämisen. 

 

Tarkistus  68 

Ehdotus asetukseksi 

53 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Tilanteissa, joissa tarvitaan teknistä 

ja operatiivista lisäapua, virasto voi 

koordinoida jäsenvaltioiden ja kolmansien 

maiden välistä operatiivista yhteistyötä 

ulkorajavalvonnan alalla, ja lisäksi se voi 

toteuttaa ulkorajoilla yhteisiä operaatioita, 

joihin osallistuu yksi tai useampi 

jäsenvaltio sekä ainakin yhden jäsenvaltion 

naapurina oleva kolmas maa, edellyttäen, 

että kyseinen kolmas maa on antanut 

suostumuksensa operaatioon, joka voidaan 

toteuttaa myös kyseisen maan alueella. 

Komissiolle on ilmoitettava tällaisista 

toimista. 

3. Tilanteissa, joissa tarvitaan teknistä 

ja operatiivista lisäapua, virasto voi 

koordinoida jäsenvaltioiden ja kolmansien 

maiden välistä operatiivista yhteistyötä 

ulkorajavalvonnan alalla, ja lisäksi se voi 

kunnioittaen täysimääräisesti 

kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia 

toteuttaa ulkorajoilla yhteisiä operaatioita, 

joihin osallistuu yksi tai useampi 

jäsenvaltio sekä ainakin yhden jäsenvaltion 

naapurina oleva kolmas maa, edellyttäen, 

että kyseinen kolmas maa on antanut 

suostumuksensa operaatioon, joka voidaan 

toteuttaa myös kyseisen maan alueella. 

Jäsenvaltioiden osallistuminen yhteisiin 

operaatioihin kolmansien maiden alueella 

on vapaaehtoista. Euroopan 

parlamentille, komissiolle, EUH:lle, 

Eurojustille ja Europolille on ilmoitettava 

tällaisista toimista. 

 

Tarkistus  69 

Ehdotus asetukseksi 

53 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Unionin on tehtävä kolmannen 

maan kanssa asemaa koskeva sopimus, 

kun yhteisissä operaatioissa tai 

tarvittaessa muissa toimissa käytettävien 

ryhmien jäsenillä on 

täytäntöönpanovaltaa. Tämä sopimus 

kattaa kaikki tarvittavat seikat toimintojen 

suorittamiseksi ja erityisesti kuvauksen 
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operaation laajuudesta, siviili- ja 

rikosoikeudellisesta vastuusta, tehtävistä 

ja ryhmien jäsenten valtuuksista. 

Sopimuksen avulla taataan 

perusoikeuksien täysimääräinen 

kunnioittaminen operaatioiden aikana. 

 

Tarkistus  70 

Ehdotus asetukseksi 

53 artikla – 3 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 b. Komissio laatii mallin asemaa 

koskevalle sopimukselle, joka liittyy 

kolmansien maiden alueella suoritettaviin 

toimintoihin. 

 

Tarkistus  71 

Ehdotus asetukseksi 

53 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Virasto voi myös asianomaisten 

jäsenvaltioiden suostumuksella kutsua 

tarkkailijoita kolmansista maista 

osallistumaan 13 artiklassa tarkoitettuihin 

toimiinsa ulkorajoilla, 27 artiklassa 

tarkoitettuihin palauttamisoperaatioihin, 

32 artiklassa tarkoitettuihin 

palauttamisinterventioihin sekä 

35 artiklassa tarkoitettuun koulutukseen 

siltä osin kuin tarkkailijoiden läsnäolo on 

kyseisten toimien tavoitteiden mukaista ja 

voi edistää yhteistyön parantamista ja 

parhaiden toimintatapojen vaihtoa eikä 

vaaranna näiden toimien turvallisuutta. 

Tarkkailijat voivat osallistua 13, 27 ja 

35 artiklassa tarkoitettuihin toimiin vain 

asianomaisten jäsenvaltioiden 

suostumuksella ja 13 ja 32 artiklassa 

tarkoitettuihin toimiin vain vastaanottavan 

jäsenvaltion suostumuksella. 

Tarkkailijoiden osallistumista koskevat 

5. Virasto voi myös asianomaisten 

jäsenvaltioiden suostumuksella kutsua 

tarkkailijoita kolmansista maista 

osallistumaan 13 artiklassa tarkoitettuihin 

toimiinsa ulkorajoilla, 27 artiklassa 

tarkoitettuihin palauttamisoperaatioihin, 

32 artiklassa tarkoitettuihin 

palauttamisinterventioihin sekä 

35 artiklassa tarkoitettuun koulutukseen 

siltä osin kuin tarkkailijoiden läsnäolo on 

kyseisten toimien tavoitteiden mukaista ja 

voi edistää yhteistyön parantamista ja 

parhaiden toimintatapojen vaihtoa eikä 

vaaranna näiden toimien tai palautettavien 

henkilöiden turvallisuutta. Tarkkailijat 

voivat osallistua 13, 27 ja 35 artiklassa 

tarkoitettuihin toimiin vain asianomaisten 

jäsenvaltioiden suostumuksella ja 13 ja 

32 artiklassa tarkoitettuihin toimiin vain 

vastaanottavan jäsenvaltion 

suostumuksella. Tarkkailijoiden 
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yksityiskohtaiset säännöt sisällytetään 

toimintasuunnitelmaan. Virasto antaa 

tarkkailijoille asianmukaisen koulutuksen 

ennen heidän osallistumistaan. 

osallistumista koskevat yksityiskohtaiset 

säännöt sisällytetään 

toimintasuunnitelmaan. Virasto antaa 

tarkkailijoille asianmukaisen koulutuksen 

ennen heidän osallistumistaan. 

 

Tarkistus  72 

Ehdotus asetukseksi 

53 artikla – 8 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 8 a. Ennen tässä artiklassa 

tarkoitettujen sopimusten tekemistä 

komissio varmentaa, että sopimuksen 

määräykset noudattavat tätä asetusta ja 

asiaankuuluvaa perusoikeuksia ja 

kansainvälistä suojelua koskevaa unionin 

ja kansainvälistä lainsäädäntöä, mukaan 

lukien Euroopan unionin 

perusoikeuskirja, Euroopan 

ihmisoikeussopimus, pakolaisten 

oikeusasemaa koskeva yleissopimus ja 

lapsen oikeuksia koskeva sopimus, 

erityisesti palautuskiellon periaate ja 

oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, 

sekä tähän asetukseen sisältyviä 

säännöksiä tietojen vaihtamisesta ja 

tietosuojasta. Arviointi perustuu tietoihin, 

jotka on saatu laajasta valikoimasta 

lähteitä, joiden joukossa on jäsenvaltioita, 

unionin elimiä, laitoksia ja virastoja, 

asiankuuluvia kansainvälisiä järjestöjä ja 

kansalaisjärjestöjä. Komissio toimittaa 

arviointinsa Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle. 

 

Tarkistus  73 

Ehdotus asetukseksi 

53 artikla – 9 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

9. Virasto ilmoittaa Euroopan 

parlamentille 2 ja 3 kohdassa 

9. Virasto julkaisee kolmansien 

maiden kanssa tekemänsä sopimukset ja 



 

AD\1095560FI.doc 37/44 PE580.484v04-00 

 FI 

tarkoitetuista toimista. työjärjestelynsä verkkosivustollaan. 

Virasto ilmoittaa Euroopan parlamentille 

vähintään joka kolmas kuukausi 

kolmansien maiden kanssa tekemästään 

yhteistyöstä. Viraston vuosikertomukseen 

sisällytetään yksityiskohtainen arviointi 

yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa, 

mukaan lukien tarkat tiedot 

perusoikeuksien ja kansainvälisen 

suojelun noudattamisesta. 

 

Tarkistus  74 

Ehdotus asetukseksi 

54 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Virasto voi lähettää omaan 

henkilöstöönsä kuuluvia asiantuntijoita 

kolmansiin maihin yhteyshenkilöiksi, joilla 

olisi oltava suurin mahdollinen suoja 

tehtäviään hoitaessaan. He muodostavat 

osan unionin ja jäsenvaltioiden 

maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden ja 

turvallisuusasiantuntijoiden paikallisista tai 

alueellisista yhteistyöverkostoista, mukaan 

lukien neuvoston asetuksen (EY) N:o 

377/200449 mukaisesti perustetusta 

verkostosta. 

1. Virasto voi lähettää omaan 

henkilöstöönsä kuuluvia asiantuntijoita 

kolmansiin maihin yhteyshenkilöiksi, joilla 

olisi oltava suurin mahdollinen suoja 

tehtäviään hoitaessaan. He muodostavat 

osan unionin ja jäsenvaltioiden 

maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden ja 

turvallisuusasiantuntijoiden paikallisista tai 

alueellisista yhteistyöverkostoista. 

Viraston on koordinoitava neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 377/200449 mukaisesti 

perustetun verkoston toimintaa ja 

varmistettava sen asianmukainen 

toiminta. 

__________________ __________________ 

49 Neuvoston asetus (EY) N:o 377/2004, 

annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, 

maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston 

perustamisesta (EUVL L 64, 2.3.2004, s. 

1). 

49 Neuvoston asetus (EY) N:o 377/2004, 

annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, 

maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston 

perustamisesta (EUVL L 64, 2.3.2004, s. 

1). 

 

Tarkistus  75 

Ehdotus asetukseksi 

61 artikla – 6 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

6. Hallintoneuvosto voi perustaa 

suppean johtokunnan, jonka muodostavat 

hallintoneuvoston puheenjohtaja, yksi 

komission edustaja sekä kolme 

hallintoneuvoston jäsentä, avustamaan 

hallintoneuvostoa ja pääjohtajaa niiden 

päätösten, ohjelmien ja toimien 

valmistelussa, jotka hallintoneuvoston on 

määrä hyväksyä, ja tarvittaessa 

kiireellisissä tapauksissa tekemään tiettyjä 

väliaikaisia päätöksiä hallintoneuvoston 

puolesta. 

6. Hallintoneuvosto voi perustaa 

suppean johtokunnan, jonka muodostavat 

hallintoneuvoston puheenjohtaja, yksi 

komission edustaja ja kolme 

hallintoneuvoston jäsentä sekä apua 

tarvitsevan jäsenvaltion edustaja, 

avustamaan hallintoneuvostoa ja 

pääjohtajaa niiden päätösten, ohjelmien ja 

toimien valmistelussa, jotka 

hallintoneuvoston on määrä hyväksyä, ja 

tarvittaessa kiireellisissä tapauksissa 

tekemään tiettyjä väliaikaisia päätöksiä 

hallintoneuvoston puolesta. 

 

Tarkistus  76 

Ehdotus asetukseksi 

62 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Hallintoneuvostoon kuuluu yksi 

edustaja kustakin jäsenvaltiosta sekä kaksi 

komission edustajaa, joilla kaikilla on 

äänioikeus, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta 3 kohdan soveltamista. Tätä 

varten kukin jäsenvaltio nimittää 

hallintoneuvoston jäsenen sekä 

varajäsenen, joka edustaa jäsentä tämän 

poissa ollessa. Komissio nimittää kaksi 

jäsentä sekä heidän varajäsenensä. Jäsenten 

toimikausi on neljä vuotta. Sama henkilö 

voidaan nimittää tehtävään uudelleen. 

1. Hallintoneuvostoon kuuluu yksi 

edustaja kustakin jäsenvaltiosta, kaksi 

komission edustajaa sekä kaksi Euroopan 

parlamentin edustajaa, joilla kaikilla on 

äänioikeus, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta 3 kohdan soveltamista. Tätä 

varten kukin jäsenvaltio nimittää 

hallintoneuvoston jäsenen sekä 

varajäsenen, joka edustaa jäsentä tämän 

poissa ollessa. Komissio nimittää kaksi 

jäsentä sekä heidän varajäsenensä. 

Euroopan parlamentti valitsee jäsenistään 

kaksi, joista vähintään toinen on 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 

sisäasioiden valiokunnan jäsen. Jäsenten 

toimikausi on neljä vuotta. Sama henkilö 

voidaan nimittää tehtävään uudelleen. 

 

Tarkistus  77 

Ehdotus asetukseksi 

68 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio esittää pääjohtajan ja 

varapääjohtajan tehtäviin ehdokkaita 

luettelon perusteella, joka laaditaan sen 

jälkeen, kun virkaa koskeva ilmoitus on 

julkaistu Euroopan unionin virallisessa 

lehdessä ja tarvittaessa muissa lehdissä tai 

internet-sivustoilla. 

1. Komissio esittää Euroopan 

parlamenttia kuultuaan pääjohtajan ja 

varapääjohtajan tehtäviin ehdokkaita 

luettelon perusteella, joka laaditaan sen 

jälkeen, kun virkaa koskeva ilmoitus on 

julkaistu Euroopan unionin virallisessa 

lehdessä ja tarvittaessa muissa lehdissä tai 

internet-sivustoilla. 

 

Tarkistus  78 

Ehdotus asetukseksi 

68 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Hallintoneuvosto nimittää 

pääjohtajan ansioiden ja todistuksin 

osoitettujen erinomaisten hallinnollisten ja 

johtamistaitojen sekä ulkorajavalvonnan ja 

palauttamisten alalla korkean tason 

tehtävissä hankitun työkokemuksen 

perusteella. Hallintoneuvosto tekee 

päätöksensä kaikkien äänivaltaisten 

jäsentensä kahden kolmasosan äänten 

enemmistöllä. 

2. Hallintoneuvosto nimittää 

pääjohtajan ansioiden ja todistuksin 

osoitettujen erinomaisten hallinnollisten ja 

johtamistaitojen sekä ulkorajavalvonnan ja 

palauttamisten alalla korkean tason 

tehtävissä hankitun työkokemuksen 

perusteella sen jälkeen, kun Euroopan 

parlamentin asiasta vastaavat elimet ovat 

kuulleet häntä. Hallintoneuvosto tekee 

päätöksensä kaikkien äänivaltaisten 

jäsentensä kahden kolmasosan äänten 

enemmistöllä. 

 

Tarkistus  79 

Ehdotus asetukseksi 

71 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Perusoikeusvaltuutettu hoitaa 

tehtäväänsä riippumattomasti, raportoi 

toiminnastaan suoraan hallintoneuvostolle 

ja tekee yhteistyötä neuvoa-antavan 

ryhmän kanssa. Perusoikeusvaltuutettu 

osallistuu perusoikeuksien 

valvontajärjestelmään antamalla 

2. Perusoikeusvaltuutettu hoitaa 

tehtäväänsä täysin riippumattomasti, 

raportoi toiminnastaan suoraan 

hallintoneuvostolle ja Euroopan 

parlamentille ja tekee yhteistyötä neuvoa-

antavan ryhmän kanssa. 

Perusoikeusvaltuutettu osallistuu 

perusoikeuksien valvontajärjestelmään 
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säännöllisesti kertomuksen toiminnastaan. antamalla säännöllisesti kertomuksen 

toiminnastaan. 

 

Tarkistus  80 

Ehdotus asetukseksi 

71 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Perusoikeusvaltuutettu käy 

säännöllistä vuoropuhelua Euroopan 

parlamentin asiasta vastaavien elinten 

kanssa ja raportoi valituksista ja niiden 

jatkotoimista. 

 

Tarkistus  81 

Ehdotus asetukseksi 

72 artikla – 5 kohta – -a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Pääjohtaja raportoi 

perusoikeusvaltuutetulle viraston 

valituksen johdosta tekemistä 

havainnoista ja toteuttamista 

jatkotoimista. 

 

Tarkistus  82 

Ehdotus asetukseksi 

72 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Perusoikeusvaltuutettu raportoi 

pääjohtajalle ja hallintoneuvostolle 

viraston ja jäsenvaltioiden valitusten 

johdosta tekemistä havainnoista ja 

toteuttamista jatkotoimista. 

7. Perusoikeusvaltuutettu ilmoittaa 

pääjohtajalle ja hallintoneuvostolle 

havainnoista, jotka koskevat 

käsiteltäväksi otettuja valituksia. 

Pääjohtaja ja hallintoneuvosto raportoivat 

tämän jälkeen viraston ja jäsenvaltioiden 

valitusten johdosta toteuttamista 

jatkotoimista. 
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Tarkistus  83 

Ehdotus asetukseksi 

72 artikla – 7 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 7 a. Viraston vuosikertomukseen 

sisällytetään raportti vastaanotetuista 

valituksista, perusoikeusrikkomusten 

tyypeistä sekä kyseessä olleen viraston, 

jäsenvaltion tai kolmannen maan toimista 

ja jatkotoimista. 

 

Tarkistus  84 

Ehdotus asetukseksi 

72 artikla – 9 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Virasto huolehtii siitä, että vakiomuotoinen 

valituslomake laaditaan yleisimmillä 

kielillä ja on saatavilla viraston 

verkkosivuilla ja paperiversiona kaikkien 

viraston toimien yhteydessä. 

Perusoikeusvaltuutettu käsittelee myös 

sellaiset valitukset, joita ei ole esitetty 

vakiomuotoisella valituslomakkeella. 

Virasto huolehtii siitä, että vakiomuotoinen 

valituslomake ja tiedote laaditaan 

yleisimmillä kielillä ja kielillä, joita 

muuttajat ja turvapaikanhakijat 

ymmärtävät tai joita heidän voidaan 

kohtuudella odottaa ymmärtävän, ja se on 

saatavilla viraston verkkosivuilla ja 

paperiversiona kaikkien viraston toimien 

yhteydessä. Perusoikeusvaltuutettu 

käsittelee myös sellaiset valitukset, joita ei 

ole esitetty vakiomuotoisella 

valituslomakkeella. Lisäneuvontaa ja 

apua valitusmenettelyyn tarjotaan 

oletetuille uhreille pyynnöstä. Lapsille 

räätälöityjä tietoja tarjotaan, jotta 

valitusmekanismin käytöstä voidaan tehdä 

helpompaa lapsille. 

 

Tarkistus  85 

Ehdotus asetukseksi 

74 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 74 a artikla 
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 Raportit ja tiedottaminen Euroopan 

parlamentille 

 1. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi pyytää pääjohtajaa raportoimaan 

tehtäviensä hoidosta, erityisesti 

perusoikeusstrategian täytäntöönpanosta 

ja seurannasta, viraston edellisen vuoden 

konsolidoidusta vuosikertomuksesta, 

seuraavan vuoden työohjelmasta ja 

viraston monivuotisesta 

ohjelmasuunnitelmasta. Pääjohtaja 

raportoi Euroopan parlamentille ja vastaa 

aina pyydettäessä kaikkiin sen jäsenten 

esittämiin kysymyksiin. 

 2. Raportti sisältää edellä 1 kohdassa 

mainittujen tietojen lisäksi myös 

Euroopan parlamentin jäsenten ad hoc 

-pohjalta pyytämät asiaankuuluvat tiedot. 

 

Tarkistus  86 

Ehdotus asetukseksi 

80 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio laatii arvioinnin, jossa 

käsitellään erityisesti viraston toiminnan 

vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja 

tehokkuutta ja sen työskentelymenetelmiä 

suhteessa sen tavoitteisiin, toimivaltaan ja 

tehtäviin, kolmen vuoden kuluessa tämän 

asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen 

kolmen vuoden välein. Arvioinnissa on 

tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa 

viraston valtuutusta ja tällaisten muutosten 

taloudellisia vaikutuksia. 

1. Komissio laatii arvioinnin, jossa 

käsitellään erityisesti viraston toiminnan 

vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja 

tehokkuutta ja sen työskentelymenetelmiä 

suhteessa sen tavoitteisiin, toimivaltaan ja 

tehtäviin, yhden vuoden kuluessa tämän 

asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen 

kahden vuoden välein. Arvioinnissa on 

tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa 

asetusta ja viraston valtuutusta sekä 

tällaisten muutosten taloudellisia 

vaikutuksia. 

Arviointiin on sisällytettävä erityinen 

analyysi siitä, miten perusoikeuskirjaa on 

noudatettu tätä asetusta sovellettaessa. 

Arviointiin on sisällytettävä erityinen 

analyysi siitä, miten perusoikeuskirjaa on 

noudatettu tätä asetusta sovellettaessa, sekä 

valituksista ja niiden käsittelystä. 
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Tarkistus  87 

Ehdotus asetukseksi 

80 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Ensimmäisessä tämän asetuksen 

voimaantulon jälkeen tehtävässä 

arvioinnissa analysoidaan tarve sallia 

viraston pääsy asiaankuuluviin 

eurooppalaisiin tietokantoihin. 

 

Tarkistus  88 

Ehdotus asetukseksi 

80 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Pääjohtaja käy säännöllistä 

vuoropuhelua Euroopan parlamentin 

asiasta vastaavien elinten kanssa 

erityisesti kolmansien maiden kanssa 

tehtävästä asiaa koskevasta yhteistyöstä ja 

esittelee viraston vuosikertomuksen. 

Tarkistus  89 

Ehdotus asetukseksi 

80 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio arvioi joka toisen 

arvioinnin yhteydessä viraston saavuttamia 

tuloksia ottaen huomioon sen tavoitteet, 

valtuutus ja tehtävät. 

3. Komissio arvioi jokaisen arvioinnin 

yhteydessä viraston saavuttamia tuloksia 

ottaen huomioon sen tavoitteet, valtuutus ja 

tehtävät. 
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