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TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Sisäisiä siirtoja ja 
uudelleensijoittamista käsitelleissä 
komission määräaikaiskertomuksissa 
todetaan, että niin sisäisissä siirroissa 
kuin myös uudelleensijoittamisessa on 
edistytty hyvin hitaasti. Jäsenvaltioiden 
olisi edelleen lunastettava 
uudelleensijoittamista koskevat 
sitoumuksensa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Olemassa olevien aloitteiden 
pohjalta olisi luotava vakaa ja luotettava 
unionin uudelleensijoittamiskehys 
kansainvälistä suojelua tarvitsevien 
henkilöiden uudelleensijoittamista varten. 
Kehyksen täytäntöönpanossa noudatetaan 
unionin vuotuisia 
uudelleensijoittamissuunnitelmia ja 
unionin kohdennettuja 
uudelleensijoittamisjärjestelmiä, joiden 
avulla jäsenvaltioiden konkreettiset 
sitoumukset lunastetaan käytännössä.

(8) Olemassa olevien aloitteiden 
pohjalta olisi luotava vakaa ja luotettava 
unionin uudelleensijoittamiskehys 
kansainvälistä suojelua tarvitsevien 
henkilöiden uudelleensijoittamista varten. 
Kehyksen täytäntöönpanossa noudatetaan 
unionin vuotuisia 
uudelleensijoittamissuunnitelmia ja 
unionin kohdennettuja 
uudelleensijoittamisjärjestelmiä, joiden 
avulla jäsenvaltioiden konkreettiset 
sitoumukset lunastetaan käytännössä. 
Unionin uudelleensijoittamiskehyksen 
olisi perustuttava humanitaarisiin 
tarpeisiin, ja sen olisi osaltaan vastattava 
maailmanlaajuisiin 
uudelleensijoittamistarpeisiin ja 
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lievitettävä pitkittynyttä pakolaisuutta.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tällainen kehys on välttämätön osa 
hyvin hallittua muuttoliikepolitiikkaa, 
jonka tavoitteena on kaventaa kansallisten 
uudelleensijoittamiskäytäntöjen ja -
menettelyjen välisiä eroja, mahdollistaa 
kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien 
kolmansien maiden kansalaisten ja 
kansalaisuudettomien henkilöiden laillinen 
ja turvallinen pääsy jäsenvaltioiden 
alueelle, auttaa vähentämään riskiä 
kolmansien maiden kansalaisten ja 
kansalaisuudettomien henkilöiden 
laajamittaisesta sääntöjenvastaisesta 
tulosta jäsenvaltioiden alueelle ja siten 
vähentää omatoimisesti saapuvista 
henkilöistä jäsenvaltioiden 
turvapaikkajärjestelmiin aiheutuvaa 
painetta, osoittaa solidaarisuutta sellaisilla 
alueilla sijaitsevia maita kohtaan, joihin tai 
joiden sisällä suuri määrä kansainvälistä 
suojelua tarvitsevia henkilöitä on joutunut 
siirtymään, keventämällä kyseisiin maihin 
kohdistuvaa painetta, auttaa saavuttamaan 
unionin ulkopolitiikan tavoitteet 
lisäämällä unionin vaikutusvaltaa 
kolmansiin maihin ja osallistua 
maailmanlaajuisiin 
uudelleensijoittamisaloitteisiin esiintymällä 
yhtenä rintamana kansainvälisillä 
foorumeilla ja suhteissa kolmansiin maihin.

(9) Tällainen kehys on välttämätön osa 
hyvin hallittua muuttoliikepolitiikkaa, 
jonka tavoitteena on lisätä ja täydentää 
kansallisia uudelleensijoittamiskäytäntöjä 
ja -menettelyjä, mahdollistaa 
kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien 
kolmansien maiden kansalaisten ja 
kansalaisuudettomien henkilöiden laillinen 
ja turvallinen pääsy jäsenvaltioiden 
alueelle, auttaa vähentämään riskiä 
kolmansien maiden kansalaisten ja 
kansalaisuudettomien henkilöiden 
huonosti hallitusta sääntöjenvastaisesta 
tulosta jäsenvaltioiden alueelle, erityisesti 
niiden jäsenvaltioiden alueelle, joihin he 
ensiksi saapuvat, ja siten vähentää 
omatoimisesti saapuvista henkilöistä 
jäsenvaltioiden turvapaikkajärjestelmiin 
aiheutuvaa painetta, osoittaa solidaarisuutta 
sellaisilla alueilla sijaitsevia maita kohtaan, 
joihin tai joiden sisällä suuri määrä 
kansainvälistä suojelua tarvitsevia 
henkilöitä on joutunut siirtymään, 
keventämällä kyseisiin maihin kohdistuvaa 
painetta, tehostaa yhteistyötä kolmansien 
maiden kanssa ja osallistua 
maailmanlaajuisiin 
uudelleensijoittamisaloitteisiin esiintymällä 
yhtenä rintamana kansainvälisillä 
foorumeilla ja suhteissa kolmansiin maihin. 
Uudelleensijoittamisella yhdessä 
kehitystoimien ja -politiikkojen kanssa 
voidaan osaltaan tehokkaasti vähentää 
jännitteitä ja lievittää pitkittynyttä 
pakolaisuutta kolmansissa maissa.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta voidaan auttaa vähentämään 
riskiä kolmansien maiden kansalaisten ja 
kansalaisuudettomien henkilöiden 
laajamittaisesta sääntöjenvastaisesta 
tulosta jäsenvaltioiden alueelle, osoittaa 
solidaarisuutta sellaisilla alueilla sijaitsevia 
maita kohtaan, joihin tai joiden sisällä suuri 
määrä kansainvälistä suojelua tarvitsevia 
henkilöitä on joutunut siirtymään, 
keventämällä kyseisiin maihin kohdistuvaa 
painetta ja auttaa saavuttamaan unionin 
ulkopolitiikan tavoitteet, niiden alueiden tai 
kolmansien maiden, joilta/joista 
uudelleensijoittamisia on tarkoitus tehdä, 
olisi sovelluttava kolmansien maiden 
kanssa räätälöityihin järjestelyihin, joilla 
muuttoliikkeen hallintaa pyritään 
parantamaan 7 päivänä kesäkuuta 2016 
annetussa komission tiedonannossa 
”Euroopan muuttoliikeagendaan perustuva 
uusi kumppanuuskehys kolmansien maiden 
kanssa”32 esitetyn mukaisesti.

(10) Jotta voidaan auttaa vähentämään 
riskiä sääntöjenvastaisesta tulosta, tarjota 
kolmansien maiden kansalaisille ja 
kansalaisuudettomille henkilöille 
todellinen mahdollisuus tulla 
uudelleensijoitetuksi jäsenvaltioiden 
alueelle, osoittaa solidaarisuutta sellaisilla 
alueilla sijaitsevia maita kohtaan, joihin tai 
joiden sisällä suuri määrä kansainvälistä 
suojelua tarvitsevia henkilöitä on joutunut 
siirtymään, keventämällä kyseisiin maihin 
kohdistuvaa painetta ja auttaa 
saavuttamaan unionin ulkopolitiikan 
tavoitteet, niiden alueiden tai kolmansien 
maiden, joilta/joista uudelleensijoittamisia 
on tarkoitus tehdä, olisi sovelluttava 
kolmansien maiden kanssa räätälöityihin 
pitkäaikaisiin järjestelyihin, joilla 
muuttoliikkeen hallintaa pyritään 
parantamaan 7 päivänä kesäkuuta 2016 
annetussa komission tiedonannossa 
”Euroopan muuttoliikeagendaan perustuva 
uusi kumppanuuskehys kolmansien maiden 
kanssa”32 esitetyn mukaisesti.
Kumppanimaat olisi sen vuoksi asetettava 
etusijalle. Unionin yleisessä 
lähestymistavassa olisi otettava huomioon 
maailmanlaajuiset 
uudelleensijoittamistarpeet ja havaitut 
suojelutarpeet, myös pitkittynyt 
pakolaisuus.

__________________ __________________

32 COM(2016)0377. 32 COM(2016)0377.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Yhteisten vakiomenettelyjen olisi 
perustuttava jäsenvaltioiden 
uudelleensijoittamiskokemuksiin ja -
normeihin, erityisesti menettelyohjeisiin, 
joita sovelletaan EU:n ja Turkin 18 
päivänä maaliskuuta 2016 antamassa 
julkilausumassa esitetyn 
uudelleensijoittamisjärjestelmän 
täytäntöönpanoon. Unionin 
uudelleensijoittamiskehyksen olisi 
mahdollistettava kahdenlaisen 
vakiomenettelyn käyttö 
uudelleensijoituksissa.

(12) Yhteisten vakiomenettelyjen olisi 
perustuttava jäsenvaltioiden ja 
Yhdistyneiden kansakuntien 
pakolaisasiain päävaltuutetun viraston 
(UNHCR) 
uudelleensijoittamiskokemuksiin ja -
normeihin, erityisesti vuotuisiin 
uudelleensijoittamista käsitteleviin 
kolmikantakokouksiin, jotta voitaisiin 
asteittain lisätä jäsenvaltioiden yhteisiä 
uudelleensijoittamistoimia niin, että ne 
vastaisivat maailmanlaajuisia 
uudelleensijoittamistarpeita, jotka 
esitetään UNHCR:n vuotuisissa 
ennusteissa maailmanlaajuisista 
uudelleensijoittamistarpeista. Unionin 
uudelleensijoittamiskehyksen olisi 
mahdollistettava kahdenlaisen 
vakiomenettelyn käyttö 
uudelleensijoituksissa.

Perustelu

Sopimus on edelleen kiistanalainen, eikä sitä pidä katsoa EU:n uudelleensijoittamispolitiikan 
perustana toimivaksi parhaaksi käytännöksi.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Uudelleensijoittamismenettely olisi 
vietävä päätökseen mahdollisimman 
nopeasti, jotta kansainvälistä suojelua 
tarvitsevat henkilöt pidättyisivät 
käyttämästä sääntöjenvastaisia tapoja 
tulla Euroopan unioniin hakemaan 
suojelua. Menettelyllä olisi myös 
varmistettava, että jäsenvaltioilla on 
riittävästi aikaa kunkin tapauksen 
täydelliseen ja asianmukaiseen 
tutkimiseen. Määräaikojen olisi oltava 
riittävän pitkiä tavanomaiseen ja 
nopeutettuun menettelyyn kuuluvien 

(16) Uudelleensijoittamismenettely olisi 
vietävä päätökseen mahdollisimman 
nopeasti, jotta varmistetaan kansainvälistä 
suojelua tarvitsevien henkilöiden 
nopeutettu pääsy unioniin. Menettelyllä 
olisi myös varmistettava, että 
jäsenvaltioilla on riittävästi aikaa kunkin 
tapauksen täydelliseen ja asianmukaiseen 
tutkimiseen. Määräaikojen olisi oltava 
riittävän pitkiä tavanomaiseen ja 
nopeutettuun menettelyyn kuuluvien 
erityyppisten arviointien tekemistä varten.
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erityyppisten arviointien tekemistä varten.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Humanitaarinen maahanpääsy 
olisi katsottava unionin 
uudelleensijoittamisohjelmien 
täydennykseksi.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta unionin 
uudelleensijoittamiskehyksen 
täytäntöönpanolle voidaan varmistaa 
yhdenmukaiset edellytykset, neuvostolle 
olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltuudet 
laatia unionin vuotuinen 
uudelleensijoittamissuunnitelma, jossa 
vahvistetaan uudelleensijoitettavien 
henkilöiden enimmäismäärä, 
yksityiskohtaiset tiedot jäsenvaltioiden 
osallistumisesta suunnitelmaan ja niiden 
osuus uudelleensijoitettavien henkilöiden 
kokonaismäärästä sekä yleiset 
maantieteelliset painopisteet.

(21) Jotta unionin 
uudelleensijoittamiskehyksen 
täytäntöönpanolle voidaan varmistaa 
yhdenmukaiset edellytykset, neuvostolle 
olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltuudet 
laatia unionin vuotuinen 
uudelleensijoittamissuunnitelma, jossa 
vahvistetaan uudelleensijoitettavien 
henkilöiden määrä, yksityiskohtaiset tiedot 
jäsenvaltioiden osallistumisesta 
suunnitelmaan ja niiden osuus 
uudelleensijoitettavien henkilöiden 
kokonaismäärästä UNHCR:n vuotuisten 
maailmanlaajuisia 
uudelleensijoittamistarpeita koskevien 
ennusteiden mukaisesti.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Näitä valtuuksia olisi käytettävä (22) Näitä valtuuksia olisi käytettävä 
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komission ehdotuksesta, joka koskee 
uudelleensijoitettavien henkilöiden 
enimmäismäärää ja yleisiä 
maantieteellisiä painopisteitä. Komission 
olisi tehtävä ehdotuksensa samanaikaisesti 
kun se tekee ehdotuksensa unionin 
vuotuisesta talousarvioesityksestä. 
Neuvoston olisi pyrittävä hyväksymään 
ehdotus kahden kuukauden kuluessa. 
Komission ja neuvoston olisi otettava 
huomioon korkean tason 
uudelleensijoittamiskomiteassa käydyt 
keskustelut.

komission ehdotuksesta, joka koskee 
unionin uudelleensijoittamiskehyksen 
kautta uudelleensijoitettavien henkilöiden 
kokonaismäärää ja yleisiä kiireisimmin 
suojelua tarvitsevia henkilöitä koskevia
painopisteitä. Komission olisi tehtävä 
ehdotuksensa samanaikaisesti kun se tekee 
ehdotuksensa unionin vuotuisesta 
talousarvioesityksestä. Neuvoston olisi 
pyrittävä hyväksymään ehdotus kahden 
kuukauden kuluessa. Komission ja 
neuvoston olisi otettava huomioon korkean 
tason uudelleensijoittamiskomiteassa 
käydyt keskustelut ja mukautettava 
ehdotuksensa vuotuisten 
uudelleensijoittamista käsittelevien 
kolmikantakokousten kanssa, jotta 
voitaisiin asteittain lisätä jäsenvaltioiden 
yhteisiä uudelleensijoittamistoimia niin, 
että ne vastaisivat maailmanlaajuisia 
uudelleensijoittamistarpeita, jotka 
esitetään UNHCR:n vuotuisissa 
ennusteissa maailmanlaajuisista 
uudelleensijoittamistarpeista.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Kussakin unionin kohdennetussa 
uudelleensijoittamisjärjestelmässä olisi 
määriteltävä, mitä menettelysääntöjä sen 
täytäntöönpanoon olisi sovellettava. 
Lisäksi järjestelmässä olisi tarpeen mukaan 
vahvistettava paikallistason 
yhteistyöjärjestelyt sen täytäntöönpanon 
helpottamiseksi.

(24) Kussakin unionin kohdennetussa 
uudelleensijoittamisjärjestelmässä olisi 
määriteltävä, mitä menettelysääntöjä sen 
täytäntöönpanoon olisi sovellettava. 
Lisäksi järjestelmässä olisi tarpeen mukaan 
vahvistettava paikallistason 
yhteistyöjärjestelyt sekä 
yhteistyöjärjestelyt UNHCR:n kanssa sen 
täytäntöönpanon helpottamiseksi.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(27) Koska Yhdistyneiden kansakuntien 
pakolaisasiain päävaltuutetun virastolla 
(UNHCR) on asiantuntemusta eri 
vastaanottomuodoista, joita käytetään 
otettaessa kansainvälistä suojelua 
tarvitsevia henkilöitä kolmansista maista, 
joihin he ovat joutuneet siirtymään, 
jäsenvaltioihin, jotka ovat halukkaita 
vastaanottamaan heidät, sillä olisi oltava 
jatkossakin keskeinen rooli unionin 
uudelleensijoittamiskehyksen puitteissa 
toteutettavissa 
uudelleensijoittamistoimissa. UNHCR:n 
lisäksi muita kansainvälisiä toimijoita, 
esimerkiksi Kansainvälistä 
siirtolaisuusjärjestöä (IOM), olisi 
pyydettävä auttamaan jäsenvaltioita 
unionin uudelleensijoittamiskehyksen 
täytäntöönpanossa.

(27) Koska Yhdistyneiden kansakuntien 
pakolaisasiain päävaltuutetun virastolla 
(UNHCR) on asiantuntemusta eri 
vastaanottomuodoista, joita käytetään 
otettaessa kansainvälistä suojelua 
tarvitsevia henkilöitä kolmansista maista, 
joihin he ovat joutuneet siirtymään, 
jäsenvaltioihin, jotka ovat halukkaita 
vastaanottamaan heidät, sillä olisi oltava 
jatkossakin keskeinen rooli unionin 
uudelleensijoittamiskehyksen puitteissa 
toteutettavissa 
uudelleensijoittamistoimissa. UNHCR:n 
lisäksi muita kansainvälisiä järjestöjä ja 
valtiosta riippumattomia järjestöjä, 
esimerkiksi Kansainvälistä 
siirtolaisuusjärjestöä (IOM), sekä unionin 
edustustoja olisi pyydettävä auttamaan 
jäsenvaltioita unionin 
uudelleensijoittamiskehyksen 
täytäntöönpanossa.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) [Euroopan unionin 
turvapaikkaviraston] olisi avustettava 
jäsenvaltioita unionin 
uudelleensijoittamiskehyksen 
täytäntöönpanossa toimeksiantonsa 
mukaisesti.

(28) [Euroopan unionin 
turvapaikkaviraston] olisi avustettava 
jäsenvaltioita ja tehtävä yhteistyötä 
asianosaisten kolmansien maiden kanssa 
unionin uudelleensijoittamiskehyksen 
täytäntöönpanossa toimeksiantonsa 
mukaisesti esimerkiksi tarjoamalla 
käytännön ja teknistä apua sekä 
operatiivista tukea.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(33) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, 
jotka tunnustetaan varsinkin Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa, ja sitä olisi 
siksi sovellettava tavalla, joka on 
yhteensopiva näiden oikeuksien ja 
periaatteiden kanssa, mukaan lukien lapsen 
oikeudet, oikeus nauttia perhe-elämän 
kunnioitusta ja yleinen 
syrjintäkieltoperiaate.

(33) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, 
jotka tunnustetaan varsinkin Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa, ja sitä olisi 
siksi sovellettava tavalla, joka on 
yhteensopiva näiden oikeuksien ja 
periaatteiden kanssa, mukaan lukien lapsen 
oikeudet, oikeus nauttia perhe-elämän 
kunnioitusta ja syrjintäkieltoperiaate.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella otetaan käyttöön unionin 
uudelleensijoittamiskehys kolmansien 
maiden kansalaisten ja 
kansalaisuudettomien henkilöiden pääsyn 
sallimiseksi jäsenvaltioiden alueelle 
kansainvälisen suojelun myöntämistä 
varten.

Tällä asetuksella otetaan käyttöön unionin 
uudelleensijoittamiskehys kolmansien 
maiden kansalaisten ja 
kansalaisuudettomien henkilöiden 
valitsemiseksi sekä pääsyn sallimiseksi ja 
siirtämiseksi jäsenvaltioiden alueelle 
kansainvälisen suojelun myöntämistä 
varten.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a) muodostaa pysyvän ja sitovan 
unionin kehyksen kansainvälistä suojelua 
tarvitsevien kolmansien maiden 
kansalaisten ja kansalaisuudettomien 
henkilöiden uudelleensijoittamiselle;

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) vähentää osaltaan riskiä 
kansainvälistä suojelua tarvitsevien 
kolmansien maiden kansalaisten ja 
kansalaisuudettomien henkilöiden 
laajamittaisesta tulosta jäsenvaltioiden 
alueelle sääntöjenvastaisesti;

(b) vähentää osaltaan riskiä 
kansainvälistä suojelua tarvitsevien 
kolmansien maiden kansalaisten ja 
kansalaisuudettomien henkilöiden tulosta 
jäsenvaltioiden alueelle 
sääntöjenvastaisesti;

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) luo uudelleenjakomekanismeja, 
joiden avulla helpotetaan suuria määriä 
siirtymään joutuneita ihmisiä 
vastaanottaneisiin kolmansiin maihin 
kohdistuvia paineita solidaarisuuden ja 
vastuunjaon eleenä;

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) niiden kansainvälistä suojelua 
tarvitsevien henkilöiden määrä, jotka ovat 
joutuneet siirtymään kolmanteen maahan 
tai kolmannen maan sisällä, ja kyseisten 
henkilöiden edelleen liikkuminen 
jäsenvaltioiden alueelle;

(a) niiden kansainvälistä suojelua 
tarvitsevien henkilöiden määrä, jotka ovat 
joutuneet siirtymään kolmanteen maahan 
tai kolmannen maan sisällä, sen vaikutus 
kyseisen kolmannen maan alueelliseen 
vakauteen ja kyseisten henkilöiden 
edelleen liikkuminen jäsenvaltioiden 
alueelle;

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) täydentävyys niille kolmansille 
maille annetun taloudellisen ja teknisen 
avun kanssa, joihin tai joiden sisällä 
kansainvälistä suojelua tarvitsevat henkilöt 
ovat siirtyneet;

(b) täydentävyys sellaisen taloudellisen 
ja teknisen avun kanssa, jonka 
tarkoituksena on erityisesti lisätä 
vastaanottovalmiutta sekä kansainvälistä
suojelua tarvitsevien henkilöiden suojelua 
ja kehittää tehokas 
turvapaikkajärjestelmä ja jota annetaan 
kolmansille maille, joihin tai joiden sisällä 
kansainvälistä suojelua tarvitsevat henkilöt 
ovat siirtyneet;

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) unionin yleiset suhteet kolmanteen 
maahan (kolmansiin maihin), jo(i)sta 
uudelleensijoittaminen tapahtuu, ja 
suhteet kolmansiin maihin yleisesti;

Poistetaan.

Perustelu

Sen sijaan, että kehys olisi solidaarisuuden ele, vaarana on, että siinä välineellistetään 
uudelleensijoittaminen näihin kumppanimaihin vaikuttamiseksi.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kolmannen maan tosiasiallinen 
yhteistyö unionin kanssa muuttoliike- ja 
turvapaikka-asioiden alalla, mukaan 
lukien

Poistetaan.

i) asianomaisesta kolmannesta 
maasta jäsenvaltioiden alueelle tulevien, 
rajan sääntöjenvastaisesti ylittävien 
kolmansien maiden kansalaisten ja 
kansalaisuudettomien henkilöiden 
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määrän vähentäminen;

ii) edellytysten luominen 
ensimmäisen turvapaikkamaan ja 
turvallisen kolmannen maan käsitteiden 
käytölle sellaisten turvapaikanhakijoiden 
palauttamista varten, jotka ovat ylittäneet 
rajan sääntöjenvastaisesti ja tulleet 
jäsenvaltioiden alueelle asianomaisesta 
kolmannesta maasta tai joilla on jokin 
yhteys kyseiseen maahan;

iii) asianomaisessa maassa 
oleskelevien, kansainvälistä suojelua 
tarvitsevien henkilöiden vastaanotto- ja 
suojelukapasiteetin lisääminen muun 
muassa luomalla tehokas 
turvapaikkajärjestelmä; tai

iv) jäsenvaltioiden alueella 
sääntöjenvastaisesti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten ja 
kansalaisuudettomien henkilöiden 
takaisinoton lisääminen esimerkiksi 
tekemällä takaisinottosopimukset ja 
panemalla ne tosiasiallisesti täytäntöön;

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) kolmansien maiden antamien 
uudelleensijoittamista koskevien 
sitoumusten laajuus ja sisältö.

(e) muiden kolmansien maiden 
antamien uudelleensijoittamista koskevien 
sitoumusten laajuus ja sisältö.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) i) kolmansien maiden kansalaiset, 
joilla on perusteltu pelko tulla vainotuksi 
rodun, uskonnon, kansalaisuuden, 

(a) i) kolmansien maiden kansalaiset, 
joilla on perusteltu pelko tulla vainotuksi 
rodun, uskonnon, sukupuolen, sukupuoli-
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poliittisen mielipiteen tai tiettyyn 
yhteiskuntaryhmään kuulumisen vuoksi ja 
jotka siitä syystä oleskelevat 
kansalaisuusmaansa ulkopuolella tai 
kansalaisuusmaansa sen osan ulkopuolella, 
jossa he aiemmin vakituisesti asuivat, ja 
jotka ovat kykenemättömiä tai kyseisen 
pelon vuoksi haluttomia turvautumaan 
kyseisen maan tarjoamaan suojeluun, 
taikka kansalaisuudettomat henkilöt, jotka 
oleskelevat aiemman vakituisen 
asuinmaansa ulkopuolella tai kyseisen 
maan sen osan ulkopuolella, jossa he 
aiemmin vakituisesti asuivat, ja jotka 
edellä mainituista syistä ovat 
kykenemättömiä tai tällaisen pelon vuoksi 
haluttomia palaamaan tai jäämään 
kyseiseen maahan, tai muussa tapauksessa

identiteetin, seksuaalisen 
suuntautumisen, kansalaisuuden, 
poliittisen mielipiteen tai tiettyyn 
yhteiskuntaryhmään kuulumisen vuoksi ja 
jotka siitä syystä oleskelevat 
kansalaisuusmaansa ulkopuolella tai 
kansalaisuusmaansa sen osan ulkopuolella, 
jossa he aiemmin vakituisesti asuivat, ja 
jotka ovat kykenemättömiä tai kyseisen 
pelon vuoksi haluttomia turvautumaan 
kyseisen maan tarjoamaan suojeluun, 
taikka kansalaisuudettomat henkilöt, jotka 
oleskelevat aiemman vakituisen 
asuinmaansa ulkopuolella tai kyseisen 
maan sen osan ulkopuolella, jossa he 
aiemmin vakituisesti asuivat, ja jotka 
edellä mainituista syistä ovat 
kykenemättömiä tai tällaisen pelon vuoksi 
haluttomia palaamaan tai jäämään 
kyseiseen maahan, tai muussa tapauksessa

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

i) haavoittuvassa asemassa olevat 
henkilöt:

i) haavoittuvassa asemassa olevat 
henkilöt, erityisesti

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– riskiryhmiin kuuluvat lapset ja 
nuoret, myös ilman huoltajaa olevat lapset;

– riskiryhmiin kuuluvat lapset ja 
nuoret, erityisesti ilman huoltajaa olevat 
lapset;

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta – 6 a luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– henkilöt, joilla ei ole vaihtoehtoista 
pysyvää ratkaisua;

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ensimmäisessä luetelmakohdassa 
tarkoitettujen puolisoiden tai 
uudelleensijoitettavien kolmansien maiden 
kansalaisten tai kansalaisuudettomien 
henkilöiden alaikäiset lapset edellyttäen, 
että he ovat naimattomia ja riippumatta 
siitä, ovatko he syntyneet avioliitossa vai 
avioliiton ulkopuolella tai onko heidät 
adoptoitu kansallisessa lainsäädännössä 
määritellyn mukaisesti;

– ensimmäisessä luetelmakohdassa 
tarkoitettujen puolisoiden tai 
uudelleensijoitettavien kolmansien maiden 
kansalaisten tai kansalaisuudettomien 
henkilöiden alaikäiset lapset riippumatta 
siitä, ovatko he syntyneet avioliitossa vai 
avioliiton ulkopuolella tai onko heidät 
adoptoitu kansallisessa lainsäädännössä 
määritellyn mukaisesti;

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– uudelleensijoitettavan 
naimattoman alaikäisen isä, äiti tai muu 
hänestä sen jäsenvaltion lainsäädännön tai 
käytännön mukaan vastuussa oleva 
aikuinen, jossa kyseinen aikuinen on;

– uudelleensijoitettavan alaikäisen 
isä, äiti tai muu hänestä sen jäsenvaltion 
lainsäädännön tai käytännön mukaan 
vastuussa oleva aikuinen, jossa kyseinen 
aikuinen on;

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perheyhteys b alakohdan ii alakohdassa 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 



PE601.073v02-00 16/25 AD\1126539FI.docx

FI

tarkoitettujen henkilöiden välillä voidaan 
säilyttää.

perheyhteys voidaan säilyttää.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) he ovat syyllistyneet vakavaan 
rikokseen;

ii) he ovat syyllistyneet vakavaan 
rikokseen, joka rinnastetaan 
jäsenvaltioiden rikoslainsäädännön 
mukaan rangaistavaan tekoon;

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) henkilöt, jotka ovat 
uudelleensijoittamista edeltäneiden viiden 
vuoden aikana oleskelleet jäsenvaltion 
alueella sääntöjenvastaisesti taikka tulleet 
tai pyrkineet tulemaan jäsenvaltion 
alueelle sääntöjenvastaisesti;

Poistetaan.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) henkilöt, jotka toinen jäsenvaltio on 
jo uudelleensijoittanut osana tämän 
asetuksen, neuvostossa 20 päivänä 
heinäkuuta 2015 kokoontuneiden 
jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 
päätelmien (asiakirja 11097/15), 18 
päivänä maaliskuuta 2016 annetun EU:n 
ja Turkin julkilausuman, 15 päivänä 
joulukuuta 2015 annetun komission 
suosituksen C(2015) 9490 tai kansallisen 

(e) henkilöt, jotka toinen jäsenvaltio on 
jo uudelleensijoittanut osana tämän 
asetuksen täytäntöönpanoa tai osana 
kansallista 
uudelleensijoittamisjärjestelmää; ja
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uudelleensijoittamisjärjestelmän
täytäntöönpanoa; ja

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kolmansien maiden kansalaiset tai 
kansalaisuudettomat henkilöt voidaan 
sulkea 8 artiklan mukaisesti perustettujen 
unionin kohdennettujen 
uudelleensijoittamisjärjestelmien 
ulkopuolelle, jos jotakin 1 kohdan a tai b 
alakohdassa tarkoitetuista 
poissulkemisperusteista voidaan soveltaa 
suoralta kädeltä.

Poistetaan.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Neuvosto hyväksyy komission 
ehdotuksen perusteella unionin vuotuisen 
uudelleensijoittamissuunnitelman sen 
täytäntöönpanovuotta edeltävänä vuonna.

1. Neuvosto hyväksyy komission 
ehdotuksen perusteella ja UNHCR:n 
maailmanlaajuisista 
uudelleensijoittamistarpeista antamien 
ennusteiden mukaisesti unionin vuotuisen 
uudelleensijoittamissuunnitelman sen 
täytäntöönpanovuotta edeltävänä vuonna.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) uudelleensijoitettavien henkilöiden 
enimmäismäärän;

(a) uudelleensijoitettavien henkilöiden 
määrän UNHCR:n maailmanlaajuisista 
uudelleensijoittamistarpeista antamien 
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ennusteiden mukaisesti;

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yleiset maantieteelliset painopisteet. (c) yleiset suojelutarpeet ja erityiset 
maantieteelliset painopisteet UNHCR:n 
maailmanlaajuisista 
uudelleensijoittamistarpeista antamien 
ennusteiden mukaisesti.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) vertailuarvot, joiden avulla 
voidaan seurata ja arvioida tosiasiallista 
täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) uudelleensijoitettavien henkilöiden 
tarkka määrä 7 artiklan 2 kohdan a
alakohdassa tarkoitetusta, unionin 
vuotuisessa 
uudelleensijoittamissuunnitelmassa 
vahvistetusta kokonaismäärästä sekä 
yksityiskohtaiset tiedot jäsenvaltioiden 
osallistumisesta unionin kohdennettuun 
uudelleensijoittamisjärjestelmään;

(b) uudelleensijoitettavien henkilöiden 
tarkka määrä 7 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetusta, unionin 
vuotuisessa 
uudelleensijoittamissuunnitelmassa 
vahvistetusta määrästä sekä 
yksityiskohtaiset tiedot jäsenvaltioiden 
osallistumisesta unionin kohdennettuun 
uudelleensijoittamisjärjestelmään;
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Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tarvittaessa jäsenvaltioiden väliset 
paikallistason koordinointia ja käytännön 
yhteistyötä koskevat järjestelyt, joita 
[Euroopan unionin turvapaikkavirasto] 
tukee 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 
sekä vastaavat järjestelyt kolmansien 
maiden ja UNHCR:n tai muiden 
kumppaneiden kanssa;

(d) tarvittaessa jäsenvaltioiden väliset 
paikallistason koordinointia ja käytännön 
yhteistyötä koskevat järjestelyt, joita 
[Euroopan unionin turvapaikkavirasto] ja 
unionin edustustot tukevat 12 artiklan 3 
kohdan mukaisesti, sekä vastaavat 
järjestelyt kolmansien maiden, UNHCR:n, 
IOM:n ja asiaankuuluvien 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tai 
muiden kumppaneiden kanssa;

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) kuvaus kolmansien maiden 
kansalaisten tai kansalaisuudettomien 
henkilöiden erityisryhmästä/-ryhmistä, 
johon/joihin unionin kohdennettua 
uudelleensijoittamisjärjestelmää 
sovelletaan;

(e) UNHCR:n maailmanlaajuisista 
uudelleensijoittamistarpeista antamiin 
ennusteisiin perustuva kuvaus kolmansien 
maiden kansalaisten tai 
kansalaisuudettomien henkilöiden 
erityisryhmästä/-ryhmistä, johon/joihin 
unionin kohdennettua 
uudelleensijoittamisjärjestelmää 
sovelletaan UNHCR:n vahvistamien 
haavoittuvuuskriteerien mukaisesti;

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) perhesiteet jäsenvaltiossa laillisesti 
oleskeleviin kolmansien maiden 
kansalaisiin tai kansalaisuudettomiin 
henkilöihin tai unionin kansalaisiin;

(a) perhesiteet jäsenvaltiossa laillisesti 
oleskeleviin kolmansien maiden 
kansalaisiin tai kansalaisuudettomiin 
henkilöihin tai unionin kansalaisiin, jotka 
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eivät täytä neuvoston direktiivin 
2003/86/EY1 a mukaisia 
perheenyhdistämisen edellytyksiä;

_________________

1 a Neuvoston direktiivi 2003/86/EY, 
annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, 
oikeudesta perheenyhdistämiseen (EUVL 
L 251, 3.10.2003, s. 12). 

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot tekevät kyseisen arvion 
asiakirjatodisteiden perusteella, mukaan 
lukien UNHCR:ltä mahdollisesti saadut
tiedot siitä, täyttävätkö kyseiset kolmansien 
maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat 
henkilöt pakolaisen määritelmän, tai 
henkilökohtaisen haastattelun tai 
molempien perusteella.

Jäsenvaltiot tekevät kyseisen arvion 
asiakirjatodisteiden perusteella, mukaan 
lukien UNHCR:ltä, IOM:ltä, Euroopan 
unionin perusoikeusvirastolta ja 
asiaankuuluvilta kansalaisyhteiskunnan 
järjestöiltä mahdollisesti saadut tiedot siitä, 
täyttävätkö kyseiset kolmansien maiden 
kansalaiset tai kansalaisuudettomat 
henkilöt pakolaisen määritelmän, tai 
henkilökohtaisen haastattelun tai 
molempien perusteella.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat myös pyytää
UNHCR:ää tekemään täydellisen arvion
siitä, täyttävätkö UNHCR:n niille ohjaamat 
kolmansien maiden kansalaiset tai 
kansalaisuudettomat henkilöt vuonna 1951 
tehdyn Geneven yleissopimuksen 1
artiklan mukaisen pakolaisen määritelmän.

Jäsenvaltioiden on myös pyydettävä
UNHCR:ää, IOM:ää ja asiaankuuluvia 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjä
tekemään täydellinen arvio siitä, 
täyttävätkö UNHCR:n, IOM:n ja 
asiaankuuluvien kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen niille ohjaamat kolmansien 
maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat 
henkilöt vuonna 1951 tehdyn Geneven 
yleissopimuksen 1 artiklan mukaisen 
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pakolaisen määritelmän.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) eivät pyydä UNHCR:ää 
arvioimaan, täyttääkö kolmannen maan 
kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö 
vuonna 1951 tehdyn Geneven 
yleissopimuksen 1 artiklassa vahvistetun 
pakolaisen määritelmän;

(2) eivät pyydä UNHCR:ää, IOM:ää ja 
asiaankuuluvia kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjä arvioimaan, täyttääkö kolmannen 
maan kansalainen tai kansalaisuudeton 
henkilö vuonna 1951 tehdyn Geneven 
yleissopimuksen 1 artiklassa vahvistetun 
pakolaisen määritelmän;

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin kohdennettujen 
uudelleensijoittamisjärjestelmien 
täytäntöönpanon helpottamiseksi 
jäsenvaltioiden on nimettävä kansalliset 
yhteyspisteet, ja ne voivat päättää nimetä 
yhteyshenkilöitä kolmansiin maihin.

1. Unionin kohdennettujen 
uudelleensijoittamisjärjestelmien 
täytäntöönpanon helpottamiseksi 
jäsenvaltioiden on nimettävä kansalliset 
yhteyspisteet, ja ne voivat päättää nimetä 
yhteyshenkilöitä kolmansiin maihin. 
[Euroopan unionin turvapaikkavirasto] 
voi avustaa jäsenvaltioita, ja jäsenvaltiot 
voivat tarvittaessa käyttää olemassa olevia 
rakenteita uudelleensijoittamista 
koskevaan operatiiviseen yhteistyöhön.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kumppanit voivat avustaa 
jäsenvaltioita unionin kohdennettujen 
uudelleensijoittamisjärjestelmien 

3. Kumppanit ja erityisesti UNHCR 
ja asiaankuuluvat kansainväliset järjestöt 
voivat avustaa jäsenvaltioita unionin 
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täytäntöönpanossa ja varsinkin lähtöä 
edeltävien perehdyttämisohjelmien, 
matkustuskunnon toteavien 
lääkärintarkastusten, matkajärjestelyjen ja 
muiden käytännön järjestelyjen 
toteutuksessa 8 artiklan 2 kohdan d 
alakohdan mukaisesti sovittujen, 
uudelleensijoittamisjärjestelmiin liittyvien 
paikallistason koordinointia ja käytännön 
yhteistyötä koskevien järjestelyjen 
mukaisesti.

kohdennettujen 
uudelleensijoittamisjärjestelmien 
täytäntöönpanossa ja varsinkin lähtöä 
edeltävien perehdyttämisohjelmien, 
matkustuskunnon toteavien 
lääkärintarkastusten, matkajärjestelyjen ja 
muiden käytännön järjestelyjen 
toteutuksessa 8 artiklan 2 kohdan d 
alakohdan mukaisesti sovittujen, 
uudelleensijoittamisjärjestelmiin liittyvien 
paikallistason koordinointia ja käytännön 
yhteistyötä koskevien järjestelyjen 
mukaisesti.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan korkean tason 
uudelleensijoittamiskomitea, joka 
muodostuu Euroopan parlamentin, 
neuvoston, komission, unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkean edustajan ja jäsenvaltioiden 
edustajista. Komiteaan kutsutaan 
[Euroopan unionin turvapaikkaviraston,] 
UNHCR:n ja Kansainvälisen 
siirtolaisuusjärjestön (IOM) edustajia. 
Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja 
Sveitsin edustajat kutsutaan korkean tason 
uudelleensijoittamiskomitean kokouksiin, 
jos maat ovat ilmoittaneet aikeestaan 
osallistua unionin vuotuisen 
uudelleensijoittamissuunnitelman 
täytäntöönpanoon.

1. Perustetaan korkean tason 
uudelleensijoittamiskomitea, joka 
muodostuu Euroopan parlamentin, 
neuvoston, komission, unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkean edustajan ja jäsenvaltioiden 
edustajista. Komiteaan kutsutaan 
[Euroopan unionin turvapaikkaviraston,] 
UNHCR:n ja Kansainvälisen 
siirtolaisuusjärjestön (IOM) edustajia sekä 
asiaankuuluvien kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen edustajia. Islannin, 
Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin 
edustajat kutsutaan korkean tason 
uudelleensijoittamiskomitean kokouksiin, 
jos maat ovat ilmoittaneet aikeestaan 
osallistua unionin vuotuisen 
uudelleensijoittamissuunnitelman 
täytäntöönpanoon.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Komission edustaja toimii korkean 
tason uudelleensijoittamiskomitean 
puheenjohtajana. Komitea kokoontuu aina 
tarvittaessa komission kutsusta tai 
jäsenvaltion pyynnöstä, ja se kokoontuu 
vähintään kerran vuodessa.

2. Komission edustaja toimii korkean 
tason uudelleensijoittamiskomitean 
puheenjohtajana. Komitea kokoontuu aina 
tarvittaessa komission kutsusta tai 
jäsenvaltion pyynnöstä, ja se kokoontuu 
vähintään kerran vuodessa. Komissio 
tarkkailee myös mahdollisia UNHCR:n 
tai kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, 
erityisesti asiaankuuluvien 
kansainvälisten järjestöjen, antamia 
viitteitä siitä, että 
uudelleensijoittamistarpeet ovat 
muuttuneet.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio esittää viimeistään 31
päivänä joulukuuta 2018 Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän asetuksen soveltamisesta 
jäsenvaltioissa.

1. Komissio esittää viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2018 ja tämän 
jälkeen vuosittain Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen tämän 
asetuksen soveltamisesta jäsenvaltioissa. 
Komissio antaa UNHCR:lle kertomuksen 
unionin ja sen jäsenvaltioiden 
osallistumisesta maailmanlaajuisten 
uudelleensijoittamistarpeiden 
täyttämiseen.
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