
 

AD\1164086FI.docx  PE628.430v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Euroopan parlamentti 
2014-2019  

 

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 
 

2018/0154(COD) 

2.10.2018 

KANTA TARKISTUKSINA 

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle 

ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muuttoliikettä ja 

kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 862/2007 muuttamisesta 

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)) 

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta: Angelika 

Mlinar (valmistelija) 



 

PE628.430v01-00 2/12 AD\1164086FI.docx 

FI 

 

PA_LegPosition 



 

AD\1164086FI.docx 3/12 PE628.430v01-00 

 FI 

TARKISTUS 

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta esittää asiasta vastaavalle 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Koska nykyiset muuttoliikevirrat 

muuttuvat alati ja ovat luonteeltaan 

erilaisia, maahantulijoista tarvitaan 

kattavia ja sukupuolen mukaan eriteltyjä 

tilastotietoja, jotta voidaan hahmottaa 

todellinen tilanne ja havaita heikkoudet ja 

eriarvoinen kohtelu sekä tuottaa 

päättäjille luotettavaa tietoa tulevan 

politiikan määrittämistä varten. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Jotta voidaan tukea unionia, kun se 

pyrkii reagoimaan tehokkaasti 

muuttoliikkeen asettamiin haasteisiin, 

turvapaikka-asioita ja hallittua 

muuttoliikettä koskevia tietoja tarvitaan 

vuosittaista toimitusta tiheämmin. 

(3) Jotta voidaan tukea unionia, kun se 

pyrkii reagoimaan tehokkaasti 

muuttoliikkeen asettamiin haasteisiin ja 

kehittämään sukupuolitietoista ja 

ihmisoikeuksiin perustuvaa politiikkaa, 

turvapaikka-asioita ja hallittua 

muuttoliikettä koskevia tietoja tarvitaan 

vuosittaista toimitusta tiheämmin. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(4) Turvapaikka-asioita ja hallittua (4) Turvapaikka-asioita ja hallittua 
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muuttoliikettä koskevat tilastot ovat 

olennaisen tärkeitä lukuisten politiikan 

alojen tutkimuksessa, määrittelyssä ja 

arvioinnissa, erityisesti kun vastataan 

suojelua Euroopasta hakevien henkilöiden 

saapumiseen. 

muuttoliikettä koskevat tilastot ovat 

olennaisen tärkeitä lukuisten politiikan 

alojen tutkimuksessa, määrittelyssä ja 

arvioinnissa, erityisesti kun vastataan 

suojelua Euroopasta hakevien henkilöiden 

saapumiseen ja otetaan huomioon 

erityisten ryhmien tai ihmisten, kuten 

useita syrjinnän eri muotoja kohtaavien ja 

maahanmuutto- ja turvapaikkaprosessin 

aikana haavoittuvammassa asemassa 

olevien naisten, raskaana olevien naisten, 

lasten, ilman huoltajaa olevien 

alaikäisten, iäkkäiden, vammaisten 

henkilöiden, hlbti+-ihmisten ja 

sukupuoleen perustuvan väkivallan 

uhrien, mahdolliset erityistarpeet ja -

palvelut. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) Sukupuoleen perustuva vaino on 

peruste hakea ja saada kansainvälistä 

suojelua. Kansallisten ja unionin 

tilastoviranomaisten olisi kerättävä tilastot 

kansainvälistä suojelua koskevista 

hakemuksista, jotka perustuvat 

sukupuoleen liittyviin syihin, mukaan 

luettuna sukupuoleen perustuva 

väkivalta. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(5) Käytettävien tietojen olisi 

perustuttava samoihin käsitteisiin ja oltava 

samalta viiteajankohdalta tai -kaudelta, 

jotta jäsenvaltioiden toimittamien tietojen 

laatu ja erityisesti vertailukelpoisuus 

(5) Käytettävien tietojen olisi 

perustuttava samoihin käsitteisiin ja oltava 

samalta viiteajankohdalta tai -kaudelta, 

jotta jäsenvaltioiden toimittamien tietojen 

laatu ja erityisesti vertailukelpoisuus 
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voidaan taata ja jotta unionin tasolla 

voidaan tehdä luotettavia katsauksia. 

voidaan taata ja jotta unionin tasolla 

voidaan tehdä luotettavia katsauksia. 

Tällaiset tiedot olisi eriteltävä sukupuolen 

ja iän mukaan, ja niihin olisi 

sisällytettävä tietoa laillisista ja laittomista 

virroista, ihmiskaupasta ja pakolaisten, 

maahantulijoiden ja vastaanottavien 

yhteisöjen tarpeista ja muista 

kysymyksistä. 1 a 

 _________________ 

 1 a 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.

asp?symbol=A/RES/71/1 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(10) Tällä asetuksella taataan Euroopan 

unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa 

tarkoitettu oikeus yksityis- ja perhe-elämän 

kunnioittamiseen ja henkilötietojen 

suojaan. 

(10) Tällä asetuksella taataan Euroopan 

unionin perusoikeuskirjan 7, 8, 21 ja 

23 artiklassa tarkoitettu oikeus yksityis- ja 

perhe-elämän kunnioittamiseen, oikeus 

henkilötietojen suojaan, syrjintäkielto sekä 

naisten ja miesten välinen tasa-arvo. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (10 a) Sukupuolen mukaan eriteltyjen 

tietojen kerääminen mahdollistaa naisten 

ja miesten erityisten haavoittuvuuksien ja 

valmiuksien tunnistamisen ja 

analysoinnin sekä puutteiden ja 

eriarvoisuuden havaitsemisen. 

Muuttoliikettä koskevilla 

sukupuolitietoisilla tiedoilla voidaan 

parantaa tasa-arvoa ja tarjota 

mahdollisuuksia muita heikommassa 

asemassa oleville ryhmille. 
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Muuttoliiketilastoissa olisi myös otettava 

huomioon sellaisia muuttujia kuin 

sukupuoli-identiteetti ja seksuaalinen 

suuntautuminen, jotta voidaan kerätä 

tietoa hlbti+-ihmisten kokemuksista ja 

eriarvoisesta kohtelusta maahanmuutto- 

ja turvapaikkaprosesseissa. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 862/2007 

3 artikla – 1 kohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 

komissiolle (Eurostat) seuraavat 

tilastotiedot lukumäärinä: 

 

a) kyseisen jäsenvaltion alueelle 

muuttaneet maahanmuuttajat eriteltynä 

seuraavasti: 

 

i) kansalaisuusryhmät henkilöiden iän ja 

sukupuolen mukaan jaoteltuna; 

 

ii) syntymämaaryhmät henkilöiden iän ja 

sukupuolen mukaan jaoteltuna; 

 

iii) edellisen vakinaisen asuinpaikan 

maaryhmät henkilöiden iän ja sukupuolen 

mukaan jaoteltuna; 

 

b) kyseisen jäsenvaltion alueelta 

muuttaneet maastamuuttajat eriteltynä 

seuraavasti: 

 

i) kansalaisuusryhmät;  

ii)ikä;  

iii) sukupuoli;  

iv) seuraavan vakinaisen asuinpaikan 

maaryhmät; 

 

c) henkilöt, joiden vakinainen asuinpaikka 

viitejakson päättyessä oli kyseisessä 

jäsenvaltiossa, eriteltynä seuraavasti: 
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i) kansalaisuusryhmät henkilöiden iän ja 

sukupuolen mukaan jaoteltuna; 

 

ii) syntymämaaryhmät henkilöiden iän ja 

sukupuolen mukaan jaoteltuna; 

 

d) henkilöt, joiden vakinainen asuinpaikka 

on jäsenvaltion alueella ja joille on annettu 

viitevuoden aikana kyseisen jäsenvaltion 

kansalaisuus ja joilla on aikaisemmin ollut 

toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan 

kansalaisuus tai jotka ovat aikaisemmin 

olleet kansalaisuudettomia, eriteltynä iän ja 

sukupuolen mukaan ja kyseisten 

henkilöiden aikaisemman kansalaisuuden 

mukaan sekä sen mukaan, onko henkilö 

aikaisemmin ollut kansalaisuudeton. 

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=EN) 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 862/2007 

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”Tilastot on eriteltävä henkilöiden iän ja 

sukupuolen sekä kansalaisuuden ja ilman 

huoltajaa olevien alaikäisten mukaan. Ne 

on laadittava yhden kalenterikuukauden 

viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle 

(Eurostat) kahden kuukauden kuluessa 

viitekuukauden päättymisestä. Tammikuu 

2020 on ensimmäinen viitekuukausi.” 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 
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Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 862/2007 

4 artikla – 2 kohta – e a–e b alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 b a)  Lisätään 2 kohtaan e a ja 

e b alakohta seuraavasti: 

 ”e a) henkilöt, jotka ovat kansainvälistä 

suojelua saavan henkilön 

perheenyhdistämistä hakiessaan saaneet 

ensimmäisessä asteessa 

hylkäämispäätöksen; 

 e b) henkilöt, jotka ovat kansainvälistä 

suojelua saavan henkilön 

perheenyhdistämistä hakiessaan saaneet 

ensimmäisessä asteessa 

hyväksymispäätöksen.” 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 862/2007 

4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”Tilastot on eriteltävä henkilöiden iän ja 

sukupuolen sekä kansalaisuuden ja ilman 

huoltajaa olevien alaikäisten mukaan. Ne 

on laadittava kolmen kalenterikuukauden 

viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle 

(Eurostat) kahden kuukauden kuluessa 

viitejakson päättymisestä. Tammikuu–

maaliskuu 2020 on ensimmäinen 

viitejakso.” 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 
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Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta 

Asetus (EY) N:o 862/2007 

4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”Edellä olevien b, c, d, e, f ja g alakohdan 

tilastot on eriteltävä henkilöiden iän ja 

sukupuolen sekä kansalaisuuden ja ilman 

huoltajaa olevien alaikäisten mukaan. 

Lisäksi g alakohdan tilastotiedot on 

eriteltävä asuinmaan ja 

turvapaikkapäätöksen lajin mukaisesti.  Ne 

on laadittava yhden kalenterivuoden 

viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle 

(Eurostat) kolmen kuukauden kuluessa 

viitevuoden päättymisestä. Ensimmäinen 

viitevuosi on 2020.” 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 862/2007 

5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

  

Edellä b alakohdassa tarkoitetut tilastot on 

eriteltävä ikäryhmän ja sukupuolen sekä 

kansalaisuuden mukaan. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=EN) 
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Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 862/2007 

6 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

i) viitejakson aikana myönnetyt 

oleskeluluvat, joilla henkilölle on 

myönnetty oleskelulupa ensimmäistä 

kertaa, eriteltynä kansalaisuuden, 

oleskeluluvan myöntämisperusteen, 

oleskeluluvan voimassaolon pituuden sekä 

iän ja sukupuolen mukaan; 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 862/2007 

6 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

ii) viitejakson aikana myönnetyt 

oleskeluluvat, jotka on myönnetty henkilön 

muuttaessa maahanmuuttaja-asemaansa tai 

oleskeluperustetta, eriteltynä 

kansalaisuuden, oleskeluluvan 

myöntämisperusteen, oleskeluluvan 

voimassaolon pituuden sekä iän ja 

sukupuolen mukaan; 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 862/2007 

6 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

iii) viitejakson päättyessä 

voimassaolevat oleskeluluvat 

(myönnettyjen oleskelulupien, joita ei ole 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 
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peruutettu ja jotka eivät ole lakanneet 

olemasta voimassa, lukumäärä), eriteltynä 

kansalaisuuden, oleskeluluvan 

myöntämisperusteen, oleskeluluvan 

voimassaolon pituuden sekä iän ja 

sukupuolen mukaan; 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 862/2007 

6 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) pitkään oleskelleiden kolmannen 

maan kansalaisten lukumäärä viitejakson 

päättyessä, eriteltynä kansalaisuuden, 

pitkään oleskelleen ulkomaalaisen aseman 

lajin sekä iän ja sukupuolen mukaan.” 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 862/2007 

7 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

tilastot on laadittava kolmen 

kalenterikuukauden viitejaksoittain ja 

toimitettava komissiolle (Eurostat) kahden 

kuukauden kuluessa viitejakson 

päättymisestä. Tammikuu–maaliskuu 2020 

on ensimmäinen viitejakso.” 

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

tilastot on eriteltävä asianomaisen 

henkilön iän ja sukupuolen mukaan ja 

ilman huoltajaa olevien alaikäisten 

mukaan. Ne on laadittava kolmen 

kalenterikuukauden viitejaksoittain ja 

toimitettava komissiolle (Eurostat) kahden 

kuukauden kuluessa viitejakson 

päättymisestä. Tammikuu–maaliskuu 2020 

on ensimmäinen viitejakso.” 
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Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 862/2007 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 4 a) Lisätään 9 artiklan 1 kohtaan 

alakohta seuraavasti: 

 Maahantulijoiden ja 

turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksien 

suojelussa yleisenä periaatteena on, että 

heidän oikeuttaan yksityisyyteen ja 

henkilötietojen suojaan olisi 

kunnioitettava ja tiedot olisi kerättävä 

suostumuksen ja vapaaehtoisen 

osallistumisen perusteella*. 

 _________________ 

 * Ihmisoikeuksien suojelun periaatteet ja 

suuntaviivat sekä käytännön ohjeet, kun 

on kyse maahantulijoista, jotka ovat 

haavoittuvassa tilanteessa suuressa ja/tai 

eri ryhmistä koostuvassa 

muuttoliikehdinnässä. 

 

 

 

 

 

 

 


