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B8-0842/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma muuttoliikkeestä ja pakolaisten tilanteesta
(2015/2833(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
eurooppalaisen yleissopimuksen,

– ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

– ottaa huomioon vuonna 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan,

– ottaa huomioon vuonna 1950 tehdyn Euroopan ihmisoikeussopimuksen,

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät muuttoliikkeestä 
EU:n kehitysyhteistyössä ja 26. toukokuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät uudesta 
maailmanlaajuisesta kumppanuudesta köyhyyden poistamiseksi ja kestävän kehityksen 
edistämiseksi vuoden 2015 jälkeen,

– ottaa huomioon EU:n ja Afrikan sarven yhteisen muuttoreittejä koskevan aloitteen 
(”Khartumin prosessi”), jonka Afrikan unioni sekä EU:n jäsenvaltiot ja toimielimet 
hyväksyivät 28. marraskuuta 2014,

– ottaa huomioon komission muuttoliikeagendan, joka hyväksyttiin 13. toukokuuta 2015,

– ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2015 antamansa päätöslauselman viimeisimmistä 
tragedioista Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikasta1,

– ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2015 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 2014 antamansa päätöslauselman Välimeren tilanteesta 
ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen2,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin puhemiehen Lampedusaan 2.–3. lokakuuta 2014 
tekemänsä vierailun aikana pitämän puheen 3. lokakuuta 2013 tapahtuneen tragedian 
vuosipäivänä,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan raportit 
sen valtuuskuntien vierailuista Lampedusaan marraskuussa 2011, Jordaniaan 
helmikuussa 2013 Syyrian pakolaisten tilanteen arvioimiseksi sekä Bulgariaan 
tammikuussa 2014 erityisesti Syyriasta tulevien turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten 
tilanteen arvioimiseksi,

1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0176.
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0105.
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– ottaa huomioon täysistunnossa 9. lokakuuta 2013 käydyt keskustelut EU:n 
maahanmuuttopolitiikasta Välimeren alueella ja erityisesti traagisista tapahtumista 
Lampedusan edustalla,

– ottaa huomioon nykyisen vaalikauden alusta lähtien kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnassa käydyt keskustelut, erityisesti 22. heinäkuuta 2014 käydyn 
keskustelun Välimeren erityistyöryhmän työtä koskevan tiedonannon 
täytäntöönpanosta, 4. syyskuuta 2014 käydyn keskustelun Frontexin toiminnasta 
Välimerellä ja Välimeren erityistyöryhmästä sekä 24. syyskuuta 2014 käydyn 
keskustelun komission viidennestä vuosikertomuksesta muuttoliike- ja 
turvapaikkakysymyksistä (2013) (COM(2014)0288) ja Euroopan turvapaikka-asioiden 
tukiviraston vuosittaisesta selvityksestä turvapaikkatilanteesta Euroopan unionissa 
(2013),

– ottaa huomioon 4. joulukuuta 2013 annetun komission tiedonannon Välimeren 
erityistyöryhmän työstä (COM(2013)0869),

– ottaa huomioon 20. joulukuuta 2013 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon 22. toukokuuta 2014 julkaistun komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjan Välimeren erityistyöryhmän työtä koskevan tiedonannon 
täytäntöönpanosta (SWD(2014)0173),

– ottaa huomioon 26.–27. kesäkuuta 2014 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät, 
joissa se määritteli lainsäädännön ja toiminnan suunnittelua tulevina vuosina koskevat 
strategiset suuntaviivat vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella,

– ottaa huomioon puheenjohtaja Junckerin parlamentin täysistunnossa 15. heinäkuuta 
2014 esittelemät poliittiset toimintalinjaukset seuraavaa komissiota varten,

– ottaa huomioon 11. syyskuuta 2014 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon eurooppalaisista maahanmuuttopolitiikoista,

– ottaa huomioon muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaavan komission jäsenen 
Dimitris Avramopoulosin kansalaisoikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokunnassa 30. syyskuuta 2014 järjestetyssä kuulemisessa antamat sitoumukset,

– ottaa huomioon 10. lokakuuta 2014 hyväksytyt neuvoston päätelmät ”Toimet 
muuttovirtojen hallinnan parantamiseksi”,

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen huhtikuussa 
2012 julkistaman kertomuksen aiheesta ”Kuka on vastuussa Välimerellä menetetyistä 
ihmishengistä?”,

– ottaa huomioon maahanmuuttajien ihmisoikeuksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan 
vuosittaiset raportit ja erityisesti huhtikuussa 2013 julkaistun raportin EU:n ulkorajojen 
hallinnasta ja sen vaikutuksista maahanmuuttajien ihmisoikeuksiin ja huhtikuussa 2014 
julkaistun raportin maahanmuuttajien hyväksikäytöstä työelämässä,
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– ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston vuosittaisen selvityksen 
turvapaikkatilanteesta Euroopan unionissa (2014),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että kulunut kesä on jälleen osoittanut, että muuttoliike ei ole väliaikaista – 
pakolaisten lukumäärän kasvu näyttää jatkuvan ja on seurausta yhä kasvavasta 
epävakaudesta Euroopan rajoilla, mikä johtuu Lähi-idän ja Saharan eteläpuolisen 
Afrikan konflikteista, joita räikeät ihmisoikeuksien loukkaukset, väkivallan ja 
terrorismin nopea lisääntyminen ja ilmastonmuutoksen tuhoisat vaikutukset pahentavat; 
katsoo, että tämä osoittaa jälleen, että on pikaisesti tehtävä kaikki mahdollinen maastaan 
pakenevien ja vaarassa olevien ihmisten hengen pelastamiseksi ja että jäsenvaltioiden 
on noudatettava kansainvälisiä velvoitteitaan, mukaan luettuina meripelastusvelvoitteet; 

B. ottaa huomioon, että Syyria, Afganistan, Eritrea ja Irak olivat turvapaikanhakijoiden 
tärkeimpiä lähtömaita helmikuussa 2015 ja että turvapaikanhakijoista yli kahdella 
kolmasosalla on oikeus turvapaikkaan tai toissijaiseen suojeluun;

C. palauttaa mieliin viimeisimmän, 25.–26. kesäkuuta 2015 pidetyn Eurooppa-neuvoston 
kokouksen ja sen jälkeen 20. heinäkuuta 2015 Brysselissä kokoontuneen oikeus- ja 
sisäasiain neuvoston kokouksen, jossa EU:n johtajat eivät päässeet sopimukseen 
uudelleensiirtämistä ja uudelleensijoittamista koskevasta mekanismista vaan sopivat sen 
sijaan vapaaehtoisesta mekanismista;

D. ottaa huomioon, että 3. syyskuuta 2015 Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald 
Tusk kehotti uudelleensijoittamaan ainakin 100 000 pakolaista;

E. toteaa, että nykyisen tilapäisyyteen perustuvan päätöksenteon sijaan tarvitaan pidemmän 
aikavälin lähestymistapaa;

F. ottaa huomioon, että EU:n eri jäsenvaltioiden erilaiset kannat tuovat edelleen esiin sen, 
että EU:lla on 28 pirstoutunutta maahanmuuttopolitiikkaa, joihin sisältyy eräitä 
kyseenalaisia kantoja, joita on käsiteltävä mahdollisimman pian;

G. ottaa huomioon, että nykytilanne entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa, 
Serbian tasavallassa ja Unkarissa on tuonut esiin kiusallisen solidaarisuuden puutteen 
turvapaikanhakijoita kohtaan, puutteellisen koordinoinnin ja sen, että toimet eivät ole 
johdonmukaisia; katsoo, että tämä tilanne on johtamassa kaaokseen, jossa jatkuvasti 
rikotaan ihmisoikeuksia;

H. ottaa huomioon, että eräiden jäsenvaltioiden johtajat ja äärioikeistolaiset puolueet 
käyttävät nykyistä tilannetta maahanmuutonvastaisten tunteiden lietsomiseen samalla 
kun ne syyttävät EU:ta kriisistä ja lisäävät näin väkivaltaisuuksia maahanmuuttajia 
kohtaan;

I. ottaa huomioon, että yhtenäisten turvapaikkamenettelyjen ja -normien puuttuminen 
jäsenvaltioissa johtaa eritasoiseen suojeluun ja joissakin tapauksissa puutteellisiin 
takeisiin turvapaikanhakijoille;

1. on järkyttynyt ja syvästi huolissaan meneillään olevasta humanitaarisesta kriisistä;
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2. ilmaisee solidaarisuutensa monille pakolaisille ja maahanmuuttajille, jotka kärsivät 
loputtomista konflikteista, vakavista ihmisoikeusloukkauksista, hallinnon selvistä 
virheistä ja julmasta sorrosta;

3. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita ja kaikkia unionin toimielimiä toteuttamaan välittömästi 
toimia reagoidakseen Välimeren alueen ja EU:n rajoja ympäröivien alueiden 
kriisitilanteeseen; toteaa, että reagoinnin olisi perustuttava Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 80 artiklan mukaiseen yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon 
periaatteeseen sekä kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, jossa otetaan huomioon kaikki 
näkökohdat kuten turvallinen ja laillinen maahanmuutto ja perusoikeuksien ja -arvojen 
täysipainoinen kunnioittaminen, yhteistyö kolmansien (EU:n ulkopuolisten) maiden 
kanssa sekä perusvapauksia ja palauttamiskiellon periaatetta noudattava paluu 
koordinoimalla EU:n sisä- ja ulkopolitiikkoja, erityisesti sen yhteistä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa sekä kauppa- ja kehityspolitiikkaa;

4. kehottaa kaikkia osallistuvia jäsenvaltioita saattamaan Euroopan yhteisen 
turvapaikkajärjestelmän nopeasti ja kokonaisuudessaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöään ja panemaan sen tehokkaasti täytäntöön varmistaen näin yhteiset 
eurooppalaiset normit olemassa olevan lainsäädännön mukaisesti;

5. pitää valitettavana, että Eurooppa-neuvosto ei ole käynnistänyt komission 
muuttoliikeagendassa 13. toukokuuta 2015 ehdotettuja aloitteita eikä käynnistänyt 
uskottavaa EU:n laajuista sitovaa solidaarisuusmekanismia, joka käsittäisi pakollisen 
uudelleensijoittamisjärjestelmän sekä jäsenvaltioiden väliset siirrot hätätilanteissa; pitää 
pitkällä aikavälillä tärkeänä, että tarkastellaan uudelleen ja myös muutetaan 
perusteellisesti Dublin-asetusta EU:n laajuisella sitovalla, pysyvällä ja pakollisella 
uudelleensijoittamisjärjestelmällä, johon liittyy oikeudenmukainen 
uudelleenjakomekanismi; kehottaa jäsenvaltioita siihen asti käyttämään täysimääräisesti 
hyväksi Dublin III -asetuksessa säädettyjä perusteita, kuten lausekkeita ilman huoltajaa 
saapuvista lapsista ja perheenyhdistämisestä, sekä harkintalausekkeita, ja siten 
varmistamaan yhteiset eurooppalaiset normit voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisesti;

6. korostaa, että vuonna 2014 lähes puolella Eurooppaan saapuneista turvapaikanhakijoista 
oli oikeus turvapaikkaan tai toissijaiseen suojeluun tai he saivat luvan jäädä 
humanitaarisista syistä; painottaa siksi, että on pyrittävä tehokkaammin hyödyntämään 
turvallisia ja laillisia väyliä ja tehostamaan viisumisäännöstön mukaista humanitaarisin 
perustein annettavien viisumien myöntämistä; kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
enemmän tällaisia humanitaarisia viisumeita;

7. korostaa, että tehokkaan uudelleensijoittamisohjelman lisäksi jäsenvaltioiden olisi 
sovittava muista laillisista keinoista, kuten tehostetusta perheiden yhdistämisestä, 
yksityisistä tukijärjestelmistä ja joustavista viisumijärjestelyistä, myös opiskelua ja 
työskentelyä varten, ottaen huomioon, että eräillä jäsenvaltioilla ei ole tarvittavia 
henkilöresursseja;

8. muistuttaa, että turvapaikka on ihmisen perusoikeus, joka taataan kaikkia jäsenvaltioita 
sitovissa kansainvälisessä oikeudessa ja velvoitteissa; korostaa siksi, että jäsenvaltioiden 
olisi hyödynnettävä paremmin käytettävissä olevia kiireellisten suojeluhakemusten 
käsittelyä koskevia menettelyjä, tehostamalla nykyisen sääntelykehyksen käyttöä, 
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mukaan lukien kolmansissa maissa niiden konsulaatteihin jätettyjen 
turvapaikkahakemusten käsittely;

9. muistuttaa, että muuttoliike on maailmanlaajuinen ja monitahoinen ilmiö, jota varten on 
kehitettävä pitkäaikainen toimintatapa, jolla puututaan sen pohjimmaisiin syihin, kuten 
köyhyyteen, eriarvoisuuteen, epäoikeudenmukaisuuteen ja aseellisiin konflikteihin; 
kehottaa EU:ta, sen jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä vahvistamaan rooliaan 
konfliktinratkaisussa ja erityisesti auttamaan kestävien poliittisten ratkaisujen 
löytämisessä konflikteista kärsiviin maihin, kuten Lähi-idän maihin, Syyriaan ja 
Libyaan, sekä lujittamaan kaikki ihmisoikeuksien osatekijät käsittävää poliittista 
vuoropuhelua esimerkiksi alueellisten organisaatioiden kanssa, jotta voidaan tukea 
osallistavia ja demokraattisia instituutioita, kehittää paikallisten yhteisöjen 
selviytymiskykyä sekä myötävaikuttaa sosiaaliseen ja demokraattiseen kehitykseen 
alkuperämaissa ja niiden väestön keskuudessa; kehottaa komissiota tässä yhteydessä 
omaksumaan johtavan aseman ja tuomaan maailman johtajat yhteen keskustelemaan 
tästä asiasta ensisijaisena kysymyksenä koko kansainväliselle yhteisölle; odottaa 
Vallettan muuttoliikekonferenssia ja pitää sitä mahdollisuutena rakentavaan 
vuoropuheluun EU:n, Afrikan unionin ja keskeisten maiden kesken, jotka yhdessä 
voivat toteuttaa päättäväisiä toimia muuttoliiketilanteen asianmukaiseksi 
ratkaisemiseksi;

10. kehottaa ottamaan käyttöön humanitaarisia käytäviä kaikissa pakolaisten 
kauttakulkumaissa (sekä Välimeren alueella että Länsi-Balkanilla), jotta voidaan tarjota 
humanitaarista apua ja varmistaa, että pakolaisten tärkeimmät perustarpeet täytetään ja 
heidän ihmisoikeuksiaan kunnioitetaan; korostaa, että pakolaiskriisissä annettavan 
humanitaarisen avun olisi oltava osa pidemmän aikavälin suunnitelmaa, joka sisältää 
humanitaarisen tuen pakolaisten alkuperämaiden naapurimaille, niiden varhaisten 
jälleenrakennus- ja suojeluvalmiuksien lujittamisen, YK:hon liittyvien virastojen roolin 
vahvistamisen sekä poliittisten ja sosiaalisten oikeuksien, ihmisoikeuksien ja 
taloudellisen tilanteen parantamisen kehitysmaissa, jotka ovat pakolaisten alkuperä- ja 
kauttakulkumaita;

11. pyytää komissiota varmistamaan, että muuttoliikettä koskeva uusi lähestymistapa on 
keskeisessä asemassa uudessa kehityksen toimintakehyksessä ja kestävää kehitystä 
koskevien tavoitteiden vahvistamisessa New Yorkissa syyskuussa 2015 pidettävässä 
YK:n huippukokouksessa;

12. kehottaa komissiota sekä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa 
edustajaa ja komission varapuheenjohtajaa kutsumaan koolle pakolaiskriisiä 
käsittelevän kansainvälisen konferenssin, johon osallistuvat muun muassa EU, EU:n 
jäsenvaltiot, YK:hon liittyvät virastot, Yhdysvallat, alan kansainväliset 
kansalaisjärjestöt ja arabimaat, jotta voidaan luoda yhteinen maailmanlaajuinen 
humanitaarista apua koskeva strategia;

13. kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan kansainvälisen yleissopimuksen siirtotyöläisten ja 
heidän perheenjäsentensä oikeuksista;

14. panee merkille EUNAVFOR Med -operaation käynnistämisen salakuljettajien 
torjumiseksi Välimerellä niiden laajempien toimien puitteissa, joiden tarkoituksena on 
puuttua kriisiin ja pelastaa ihmishenkiä merellä, ja varapuheenjohtajan / korkean 
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edustajan esittämän ehdotuksen järjestää 3. syyskuuta 2015 puolustusministerien 
epävirallinen kokous, jonka tarkoituksena on lisätä operaation kykyä toimia avomerellä 
salakuljettajien käyttämien alusten haltuunottamiseksi ja hävittämiseksi sekä 
salakuljettajien pidättämiseksi;

15. pyytää komissiota lisäämään tuntuvasti talousarvion liikkumavaraa ja valmiutta vuoden 
2016 talousarviossa ja monivuotisen rahoituskehyksen säännöksissä, jotta 
mahdollistetaan entistä nopeampi ja merkittävämpi tuki niille jäsenvaltioille, joihin 
pakolaisia saapuu eniten, sekä tukemaan jäsenvaltioita pakolaisten vastaanotossa ja 
kotouttamisessa;

16. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota lisäämään varoja ja välineitä humanitaarisiin 
kriisinhallintatoimiin unionin sisällä ja sen ulkopuolella;

17. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään pikaisesti toimiin muuttajiin 
kohdistuvan väkivallan ja vihapuheen torjumiseksi; kehottaa lisäksi EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden johtajia puolustamaan selkeästi eurooppalaista yhteisvastuuta, 
ihmisarvon kunnioittamista ja turvapaikanhakijoiden oikeuksia;

18. ymmärtää hotspot-järjestelmän arvon – sellaisena kuin siitä kerrotaan 
muuttoliikeagendassa – toiminnallisen tuen vahvistamisessa silloin, kun hakijoita 
saapuu, mukaan lukien saapujien rekisteröinti ja ensimmäinen käsittely, sikäli kuin 
käsitellään myös kysymystä siitä, miten turvapaikanhakijat olisi jaettava jäsenvaltioiden 
kesken, ja selvästi luodaan tehokkaat, sukupuolinäkökohdat huomioon ottavat 
mekanismit, jolla tunnistetaan henkilöt, joilla on erityistarpeita, ja ohjataan heidät 
asianmukaisiin palveluihin;

19. kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita toimimaan heti, ja muistuttaa, että tämän 
päätöslauselman tarkoituksena on toteuttaa komission jo ilmoittamat hankkeet, joilla 
pyritään parantamaan jäsenvaltioiden yhteisvastuuta ja vastuunjakoa, mukaan luettuna 
uusi ehdotus pysyvästä, SEUT-sopimuksen 78 artiklan 2 kohtaan perustuvasta 
uudelleensijoittamismekanismista, jossa uudelleensijoittamispaikkoja lisätään; pitää tätä 
askeleena oikeaan suuntaan, kun otetaan huomioon, että näistä kysymyksistä vastaava 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta on laatimassa mietintöä, 
jossa käsitellään parlamentin keskipitkän ja pidemmän aikavälin painotuksia 
maahanmuuttoasioissa; korostaa, että pakolaistilanne on asetettava kiireellisesti 
painopisteeksi, sillä jos tilannetta ei hoideta, se johtaa jatkuvaan ja lisääntyvään 
sääntöjen vastaisiin ja hengenvaarallisiin rajanylityksiin EU:n alueelle;

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


