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PR_COD_1recastingam 

 

 

Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely 

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus. 

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmannen maan 

kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän 

kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion 

määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta (uudelleenlaadittu teksti) 

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2016)0270), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan ja 78 artiklan 2 kohdan e alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut 

ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0173/2016), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon Tšekin edustajainhuoneen, Tšekin senaatin, Italian senaatin, Unkarin 

parlamentin, Puolan parlamentin alahuoneen, Puolan senaatin, Romanian 

edustajainhuoneen ja Slovakian parlamentin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 

soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, 

joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole 

toissijaisuusperiaatteen mukainen, 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. lokakuuta 2016 antaman 

lausunnon1, 

– ottaa huomioon alueiden komitean 8. joulukuuta 2016 antaman lausunnon2, 

– ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 

28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen3, 

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan kansalaisvapauksien sekä oikeus- 

ja sisäasioiden valiokunnalle työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan mukaisesti 

osoittaman 30. marraskuuta 2016 päivätyn kirjeen, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 104 ja 59 artiklan, 

                                                 
1 EUVL C 34, 2.2.2017, s. 144. 
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä. 
3 EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1. 
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– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 

mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A8–

0000/2017), 

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä 

koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan komission ehdotus ei sisällä muita 

sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan 

kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden 

muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta; 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon 

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan 

neuvoa-antavan ryhmän suositukset; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Euroopan unionin 

turvapaikkaviraston olisi asianmukaisesti 

tuettava tämän asetuksen täytäntöönpanoa 

erityisesti vahvistamalla viiteperuste 

turvapaikanhakijoiden kohdentamiseksi 

korjaavan jakomekanismin avulla ja 

mukauttamalla viiteperustetta ja sen 

perustana olevia numerotietoja vuosittain 

Eurostatin tilastojen perusteella. 

(9) Euroopan unionin 

turvapaikkaviraston (jäljempänä 

”turvapaikkavirasto”) olisi 

asianmukaisesti tuettava tämän asetuksen 

täytäntöönpanoa erityisesti vahvistamalla 

viiteperuste turvapaikanhakijoiden 

kohdentamiseksi korjaavan 

jakomekanismin avulla ja mukauttamalla 

viiteperustetta ja sen perustana olevia 

numerotietoja vuosittain Eurostatin 

tilastojen perusteella. Turvapaikkaviraston 

olisi myös laadittava tiedotusmateriaalia 

tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden 

toimivaltaisten viranomaisten kanssa. 

Turvapaikkaviraston olisi tultava 

asteittain vastuulliseksi tämän asetuksen 

mukaisesti kansainvälistä suojelua 

hakeneiden ja saavien henkilöiden 

siirroista. 

Or. en 
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Perustelu 

Tarkistuksilla päivitetään johdanto-osan kappaletta erityisesti 6 ja 38 artiklan muutosten 

mukaiseksi. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Lapsen oikeuksia koskevan vuonna 

1989 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien 

yleissopimuksen ja Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan mukaisesti 

jäsenvaltioiden olisi tätä asetusta 

soveltaessaan otettava ensisijaisesti 

huomioon lapsen etu. Jäsenvaltioiden olisi 

lapsen etua arvioidessaan otettava 

asianmukaisesti huomioon erityisesti 

alaikäisen hyvinvointi ja sosiaalinen 

kehitys, turvallisuusnäkökohdat sekä 

alaikäisen näkemykset hänen ikänsä ja 

kehitystasonsa mukaisesti, mukaan lukien 

hänen taustansa. Lisäksi olisi säädettävä 

erityisistä menettelyä koskevista takeista 

ilman huoltajaa olevia alaikäisiä varten 

heidän erityisen haavoittuvan asemansa 

vuoksi. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. en 

Perustelu 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Sen estämiseksi, että jäsenvaltiosta 

toiseen siirretään hakijoita, joiden 

hakemuksilta puuttuvat käsiteltäväksi 

Poistetaan. 
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ottamisen edellytykset tai jotka 

todennäköisesti eivät ole kansainvälisen 

suojelun tarpeessa tai muodostavat 

turvallisuusriskin, on tarpeen varmistaa, 

että jäsenvaltio, jossa ensimmäinen 

hakemus on jätetty, tarkistaa, täyttääkö 

hakemus käsiteltäväksi ottamisen 

edellytykset suhteessa ensimmäiseen 

turvapaikkamaahan ja turvalliseen 

kolmanteen maahan, ja käsittelee EU:n 

luettelossa nimetystä turvallisesta 

alkuperämaasta tulleiden hakijoiden sekä 

turvallisuusuhan aiheuttavien hakijoiden 

hakemukset nopeutetussa menettelyssä. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistus on seurausta 3 artiklan 3 kohdan poistamisesta. Esittelijä ei sinänsä vastusta 

käsiteltäväksi ottamista koskevia menettelyjä, mutta niiden käyttö ennen kuin vastuussa oleva 

jäsenvaltio on määritetty, merkitsisi kohtuuttoman (uuden) lisäkuorman asettamista etulinjan 

jäsenvaltioille. Jäsenvaltiot voisivat silti edelleen käyttää käsiteltäväksi ottamista koskevaa 

menettelyä, kun hakija on käsittelystä vastuussa olevissa jäsenvaltiossa 

(turvapaikkamenettelyasetuksen säännösten mukaisesti). Turvallisuuskysymyksiä käsitellään 

erikseen. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Saman perheen jäsenten 

kansainvälistä suojelua koskevien 

hakemusten yhteinen käsittely samassa 

jäsenvaltiossa mahdollistaa, että ne 

tutkitaan perusteellisesti ja että heitä 

koskevat päätökset ovat johdonmukaisia ja 

että perheenjäseniä ei eroteta toisistaan. 

(18) Saman perheen jäsenten 

kansainvälistä suojelua koskevien 

hakemusten yhteinen käsittely samassa 

jäsenvaltiossa mahdollistaa, että ne 

tutkitaan perusteellisesti ja että heitä 

koskevat päätökset ovat johdonmukaisia ja 

että perheenjäseniä ei eroteta toisistaan. 

Perheen hakemusten yhteinen käsittely ei 

vaikuta hakijan oikeuteen jättää erillinen 

hakemus. 

Or. en 
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Perustelu 

Tällä selvennetään sovellettavaa lakia, ei niinkään muuteta sitä. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(20) Jotta voidaan varmistaa, että 

perheen yhtenäisyyttä koskevia periaatteita 

ja lapsen etua noudatetaan täysimääräisesti, 

olisi hakijan raskaudesta tai äitiydestä 

taikka terveydentilasta tai korkeasta iästä 

johtuvasta hakijan ja hänen lapsensa, 

sisaruksensa tai vanhempansa 

riippuvuussuhteesta tehtävä velvoittava 

vastuuperuste. Kun hakija on ilman 

huoltajaa oleva alaikäinen, velvoittavana 

vastuuperusteena olisi pidettävä myös sitä, 

että hänellä on toisen jäsenvaltion alueella 

perheenjäsen tai sukulainen, joka voi 

huolehtia hänestä. Koska ilman huoltajaa 

olevan alaikäisen edelleen liikkuminen ei 

ole hänen etunsa mukaista, tällaisen 

edelleen liikkumisen ehkäisemiseksi 

silloin, kun perheenjäsentä tai sukulaista 

ei ole, vastuun olisi oltava sillä 

jäsenvaltiolla, jossa kyseinen alaikäinen 

jätti ensimmäisen kerran kansainvälistä 

suojelua koskevan hakemuksensa, ellei 

osoiteta, että tämä ei olisi hänen etunsa 

mukaista. Ennen ilman huoltajaa olevan 

alaikäisen siirtämistä toiseen jäsenvaltioon 

siirtävän jäsenvaltion olisi varmistettava, 

että asianomainen toinen jäsenvaltio 

toteuttaa kaikki tarvittavat ja asianmukaiset 

toimenpiteet alaikäisen riittävän suojelun 

varmistamiseksi ja erityisesti että se 

nimittää viipymättä edustajan tai 

edustajia, joiden tehtävänä on turvata 

hänen oikeutensa. Ennen kuin tehdään 

päätös ilman huoltajaa olevan alaikäisen 

siirtämisestä, henkilön, jolla on tarvittava 

pätevyys ja asiantuntemus, olisi arvioitava, 

olisiko siirtäminen kyseisen alaikäisen 

(20) Jotta voidaan varmistaa, että 

perheen yhtenäisyyttä koskevia periaatteita 

ja lapsen etua noudatetaan täysimääräisesti, 

olisi hakijan raskaudesta tai äitiydestä 

taikka terveydentilasta tai korkeasta iästä 

johtuvasta hakijan ja hänen lapsensa, 

sisaruksensa tai vanhempansa 

riippuvuussuhteesta tehtävä velvoittava 

vastuuperuste. Kun hakija on ilman 

huoltajaa oleva alaikäinen, velvoittavana 

vastuuperusteena olisi pidettävä myös sitä, 

että hänellä on toisen jäsenvaltion alueella 

perheenjäsen tai sukulainen, joka voi 

huolehtia hänestä. Ennen ilman huoltajaa 

olevan alaikäisen siirtämistä toiseen 

jäsenvaltioon siirtävän jäsenvaltion olisi 

varmistettava, että asianomainen toinen 

jäsenvaltio toteuttaa kaikki tarvittavat ja 

asianmukaiset toimenpiteet alaikäisen 

riittävän suojelun varmistamiseksi ja 

erityisesti että se nimittää viipymättä 

edunvalvojan, jonka tehtävänä on turvata 

hänen oikeutensa. Ennen kuin tehdään 

päätös ilman huoltajaa olevan alaikäisen 

siirtämisestä, monialaisen tiimin, jolla on 

tarvittava pätevyys ja asiantuntemus, olisi 

arvioitava, olisiko siirtäminen kyseisen 

alaikäisen edun mukaista. 
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edun mukaista. 

Or. en 

Perustelu 

Unaccompanied children are some of the most vulnerable applicants and their interests must 

be appropriately protected. Attempting to transfer unaccompanied minors back to the first 

member state of arrival has proven to be an extremely time-consuming exercise which the 

CJEU has considered not to be in the best interest of the child in the landmark ruling MA and 

Others V the UK. Your rapporteur therefor suggests a model which would ensure a fair 

distribution between Member States for the reception of unaccompanied minors whilst 

ensuring full respect of the right of the minors as well as their swift access to the asylum 

procedure in a stable environment. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) Jos vastuu jossakin jäsenvaltiossa 

jätetyn hakemuksen käsittelystä ei kuulu 

asianomaiselle jäsenvaltiolle tässä 

asetuksessa säädettyjen perusteiden 

nojalla, sen olisi vain poikkeustapauksissa 

otettava vastuu tällaisen hakemuksen 

käsittelystä, koska vastuun siirtäminen 

saattaisi heikentää järjestelmän 

tehokkuutta ja kestävyyttä. Sen vuoksi 

jäsenvaltion olisi voitava poiketa 

vastuuperusteista ainoastaan 

humanitaarisista syistä, erityisesti 

perhesyistä, ennen hakemuksen 

käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion 

määrittämistä ja käsitellä sille tai jollekin 

toiselle jäsenvaltiolle jätetty 

kansainvälistä suojelua koskeva hakemus 

siinäkin tapauksessa, ettei se tässä 

asetuksessa säädettyjen velvoittavien 

perusteiden mukaan ole vastuussa 
hakemuksen käsittelystä. 

(21) Jäsenvaltion olisi voitava poiketa 

vastuuperusteista ja käsitellä sille tai 

jollekin toiselle jäsenvaltiolle jätetty 

kansainvälistä suojelua koskeva hakemus 

siinäkin tapauksessa, ettei se tässä 

asetuksessa säädettyjen velvoittavien 

perusteiden mukaan ole vastuussa 
hakemuksen käsittelystä. Edelleen 

liikkumisen torjumiseksi ja 

turvapaikanhakijoiden kannustamiseksi 

jättämään välittömästi hakemus 

jäsenvaltiossa, johon hän ensin saapui, 

hakijalle olisi annettava mahdollisuus 

tehdä kirjallinen, asianmukaisesti 

perusteltu pyyntö, joka perustuu erityisesti 

hänen laajennettuun perheeseensä, 

kulttuurisiin tai sosiaalisiin siteisiinsä tai 

kielitaitoonsa, joka helpottaisi hänen 

integroitumistaan tiettyyn jäsenvaltioon, 

hänen hakemuksensa käsittelemisestä 

jäsenvaltiossa, jossa hakemus on jätetty, 

tai antaa saapumisjäsenvaltiolle 

mahdollisuus pyytää toista jäsenvaltiota 

ottamaan vastuu hakemuksen käsittelystä. 
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Or. en 

Perustelu 

Tämä vastaa 19 artiklaan tehtyjä muutoksia, joilla pyritään palauttamaan Dublin III 

-asetuksen sanamuoto, jossa jäsenvaltioille annetaan enemmän harkintavaltaa ottaa vastuu 

myös tapauksissa, joissa sovellettavien sääntöjen mukaan niiden ei ole pakko ottaa vastuuta. 

Edelleen liikkumisen torjumiseksi ja hakijoiden ja jäsenvaltioiden välisen kevyen 

yhteistyökumppanin löytämistä koskevan välineen tarjoamiseksi hakijan olisi voitava pyytää 

myös tiettyä jäsenvaltiota ottamaan vastuu hakemuksen käsittelystä. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 22 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(22) Tämän asetuksen tavoitteiden 

saavuttamisen varmistamiseksi ja sen 

soveltamisen esteiden poistamiseksi ja 

erityisesti pakenemisen ja jäsenvaltiosta 

toiseen edelleen liikkumisen välttämiseksi 

on tarpeen määrittää selvät velvoitteet, 

joita hakijan on noudatettava menettelyn 

yhteydessä, ja tiedottaa niistä hakijalle 

asianmukaisesti ja hyvissä ajoin. Näiden 

oikeudellisten velvoitteiden noudattamatta 

jättämisen olisi johdettava aiheellisiin ja 

oikeasuhteisiin prosessuaalisiiin 

seurauksiin sekä hakijalle itselleen että 

hänen vastaanotto-olosuhteilleen. 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 

mukaisesti jäsenvaltion, jossa hakija 

oleskelee, olisi joka tapauksessa 

huolehdittava siitä, että kyseisen henkilön 

välittömät aineelliset tarpeet tyydytetään. 

(22) Tämän asetuksen tavoitteiden 

saavuttamisen varmistamiseksi ja sen 

soveltamisen esteiden poistamiseksi ja 

erityisesti pakenemisen ja jäsenvaltiosta 

toiseen edelleen liikkumisen välttämiseksi 

olisi otettava käyttöön menettelyjä, joilla 

varmistetaan hakijoiden ja jäsenvaltioiden 

yhteistyö, jonka avulla voidaan poistaa 

niiltä kannustimet tämän asetuksen 

toiminnan estämiseksi. On myös tarpeen 

määrittää selvät velvoitteet, joita hakijan 

on noudatettava menettelyn yhteydessä, ja 

varmistaa, että kaikille hakijoille 

tiedotetaan asianmukaisesti tämän 

asetuksen soveltamisesta. Alaikäisten, 

erityisesti ilman huoltajaa olevien 

alaikäisten, tukemista ja suojelua olisi 

tehostettava. 

Or. en 

Perustelu 

Esittelijä on valinnut erilaisen filosofian edelleen liikkumisen käsittelemiseksi. Sen sijaan, että 

yritetään määrätä tehottomia seuraamuksia käyttäytymisestä, joka nykyisten sääntöjen 

vallitessa on periaatteessa rationaalista, olisi pyrittävä poistamaan edelleen liikkumisen 

taustalla olevat syyt. Hakijan ei olisi voitava vaikuttaa siihen, mikä jäsenvaltio on vastuussa 

hänen hakemuksestaan matkustamalla sinne. 
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Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (22 a) Hakijoiden ymmärryksen 

lisäämiseksi tietojen antamista 

eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän 

(jäljempänä ”yhteinen 

turvapaikkajärjestelmä”) toiminnasta on 

tarpeen parantaa huomattavasti. 

Parantamalla tietojen antamista hakijoille 

varhaisessa vaiheessa lisätään 

merkittävästi todennäköisyyttä, että he 

aiempaa paremmin ymmärtävät tässä 

asetuksessa säädettyjä menettelyjä, 

hyväksyvät ne ja noudattavat niitä. 

Hallinnollisten vaatimusten 

vähentämiseksi ja turvapaikkaviraston 

yhteisten resurssien tehokkaammaksi 

käyttämiseksi olisi tiiviissä yhteistyössä 

kansallisten viranomaisten kanssa 

tuotettava soveltuvaa tiedotusaineistoa. 

Tämän aineiston tuottamisessa 

turvapaikkaviraston olisi käytettävä 

täysimääräisesti hyväksi uudenaikaista 

tietotekniikkaa. Turvapaikanhakijoiden 

avustamiseksi asianmukaisesti 

turvapaikkaviraston olisi kehitettävä myös 

audiovisuaalista tiedotusaineistoa, jota 

voidaan käyttää täydentämään kirjallista 

tiedotusaineistoa. Turvapaikkaviraston 

olisi ylläpidettävä erityistä verkkosivustoa, 

jossa on tietoja yhteisen 

turvapaikkajärjestelmän toiminnasta 

hakijoille ja potentiaalisille hakijoille ja 

joka on suunniteltu oikaisemaan usein 

virheellisiä tietoja, joita salakuljettajat 

hakijoille tarjoavat. Turvapaikkaviraston 

laatima tiedotusaineisto olisi käännettävä 

kaikille Eurooppaan saapuvien 

turvapaikanhakijoiden eniten puhumille 

kielille ja asetettava saataville näillä 

kielillä. 
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Or. en 

Perustelu 

Paremman tiedon tarjoaminen hakijoille merkitsee kustannuksia Euroopan unionille ja 

jäsenvaltioille. Se voi kuitenkin merkittävällä tavalla vähentää suurempia kustannuksia 

järjestelmän muissa osissa, kun vältetään edelleen liikkumista, kalliita edelleen siirtämisiä ja 

oikeudellisia menettelyjä. Samalla se lisäisi huomattavasti yhteisen turvapaikkajärjestelmän 

ymmärtämistä ja hyväksyntää. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 22 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (22 b) Erilaisilla hakijaryhmillä on 

erilaisia tiedon tarpeita. Siksi tietoa on 

tarjottava eri tavoilla, ja se on 

mukautettava näihin tarpeisiin. On 

erityisen tärkeää varmistaa, että alaikäiset 

saavat lapsille soveltuvaa tietoa, joka 

vastaa heidän erityistarpeisiinsa ja 

tilanteeseensa. Täsmällisen ja 

korkealaatuisen tiedon tarjoaminen sekä 

huoltajan kanssa että ilman huoltajaa 

oleville alaikäisille lapsille soveltuvassa 

ympäristössä voi oleellisella tavalla 

edistää hyvän ympäristön tarjoamista 

alaikäisille ja auttaa myös tunnistamaan 

tapaukset, joissa on aihetta epäillä 

ihmiskauppaa. 

Or. en 

Perustelu 

Tässä johdanto-osan kappaleessa selvennetään syitä sille, että 6 artiklassa on erilaisia 

tietokategorioita. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(23) Hakijalle olisi järjestettävä 

henkilökohtainen puhuttelu, jotta voidaan 

helpottaa kansainvälistä suojelua koskevan 

hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan 

jäsenvaltion määrittämistä , paitsi jos 

hakija on paennut tai hakijan antamat 

tiedot riittävät vastuussa olevan 

jäsenvaltion määrittämiseen . Heti sen 

jälkeen kun kansainvälistä suojelua 

koskeva hakemus on jätetty, 

turvapaikanhakijalle olisi ilmoitettava 

erityisesti tämän asetuksen soveltamisesta, 

siitä, että hän ei voi valita, mikä jäsenvaltio 

käsittelee hänen hakemuksensa, hakijan 

tämän asetuksen mukaisista 

velvollisuuksista ja niiden noudattamatta 

jättämisen seurauksista. 

(23) Hakijalle olisi järjestettävä 

henkilökohtainen puhuttelu, jotta voidaan 

helpottaa kansainvälistä suojelua koskevan 

hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan 

jäsenvaltion määrittämistä, paitsi jos hakija 

on paennut tai hakijan antamat tiedot 

riittävät vastuussa olevan jäsenvaltion 

määrittämiseen. Heti sen jälkeen kun 

kansainvälistä suojelua koskeva hakemus 

on jätetty, turvapaikanhakijalle olisi 

ilmoitettava erityisesti tämän asetuksen 

soveltamisesta, siitä, että hän ei voi valita, 

mikä jäsenvaltio käsittelee hänen 

hakemuksensa, hakijan tämän asetuksen 

mukaisista velvollisuuksista ja niiden 

noudattamatta jättämisen seurauksista. 

Hakijalle olisi annettava täydelliset tiedot 

hänen oikeuksistaan, mukaan lukien 

oikeus tehokkaisiin oikeussuojatoimiin ja 

oikeusapuun. Tiedot hakijalle olisi 

tarjottava kielellä, jota hän ymmärtää, 

tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti 

ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa 

muodossa käyttäen yksinkertaista ja 

pelkistettyä kieltä. 

Or. en 

Perustelu 

Johdanto-osan kappaleen tarkennuksella varmistetaan, että kappale kattaa kaikki 6 ja 

7 artiklasta hakijalle aiheutuvat velvoitteet ja oikeudet. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(24) Asianomaisten henkilöiden 

oikeuksien tehokkaan suojelun 

varmistamiseksi olisi erityisesti Euroopan 

unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan 

(24) Asianomaisten henkilöiden 

oikeuksien tehokkaan suojelun 

varmistamiseksi olisi erityisesti Euroopan 

unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan 
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mukaisesti otettava käyttöön oikeudelliset 

takeet ja tehokkaat oikeussuojakeinot, jotka 

koskevat päätöksiä siirtää hakija 

hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan 

jäsenvaltioon. Olisi myös säädettävä 

tehokkaista oikeussuojakeinoista, joita 

sovelletaan silloin, kun siirtopäätöstä ei ole 

tehty, mutta hakija väittää, että jokin toinen 

jäsenvaltio on vastuussa hakemuksen 

käsittelystä sillä perusteella, että hänellä on 

perheenjäsen, tai ilman huoltajaa olevan 

alaikäisen tapauksessa sukulainen, toisessa 

jäsenvaltiossa. Jotta voidaan varmistaa, että 

kansainvälistä oikeutta noudatetaan, 

tällaisia päätöksiä koskevien tehokkaiden 

oikeussuojakeinojen olisi katettava sekä 

tämän asetuksen soveltamisen tarkastelu 

että oikeudellisiin seikkoihin ja 

tosiseikkoihin perustuvan tilanteen 

tarkastelu siinä jäsenvaltiossa, johon hakija 

siirretään. Tehokkaiden 

oikeussuojakeinojen soveltamisala olisi 

rajoitettava koskemaan sen arvioimista, 

onko olemassa vaara, että perhe-elämän 

kunnioittamiseen, lapsen oikeuksiin tai 

epäinhimillisen tai halventavan kohtelun 

kieltoon liittyviä hakijan perusoikeuksia 

loukataan. 

mukaisesti otettava käyttöön oikeudelliset 

takeet ja tehokkaat oikeussuojakeinot, jotka 

koskevat päätöksiä siirtää hakija 

hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan 

jäsenvaltioon. Olisi myös säädettävä 

tehokkaista oikeussuojakeinoista, joita 

sovelletaan silloin, kun siirtopäätöstä ei ole 

tehty, mutta hakija väittää, että jokin toinen 

jäsenvaltio on vastuussa hakemuksen 

käsittelystä sillä perusteella, että hänellä on 

perheenjäsen, tai ilman huoltajaa olevan 

alaikäisen tapauksessa sukulainen, toisessa 

jäsenvaltiossa, edellyttäen, että tällainen 

siirtäminen on lapsen edun mukaista. 

Jotta voidaan varmistaa, että kansainvälistä 

oikeutta noudatetaan, tällaisia päätöksiä 

koskevien tehokkaiden 

oikeussuojakeinojen olisi katettava sekä 

tämän asetuksen soveltamisen tarkastelu 

että oikeudellisiin seikkoihin ja 

tosiseikkoihin perustuvan tilanteen 

tarkastelu siinä jäsenvaltiossa, johon hakija 

siirretään. 

Or. en 

Perustelu 

Poisto vastaa oikeussuojakeinoja koskevaan 28 artiklaan tehtyjä muutoksia, sillä kyseinen 

kappale ei todennäköisesti olisi perusoikeussopimuksen 47 artiklan vaatimusten mukainen, 

koska siinä rajoitetaan oikeus oikeussuojakeinoihin ainoastaan tiettyihin oikeuksien 

loukkauksiin. Lisäksi on tehty pieni lisäys selventämään, että lasten siirto on heidän etunsa 

mukaista. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 29 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(29) Kaikkien EU:ssa tehtyjen (29) Kaikkien EU:ssa tehtyjen 
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turvapaikkahakemusten asianmukainen 

rekisteröinti yksilöivällä 

hakemusnumerolla auttaisi havaitsemaan, 

kun sama hakija tekee useamman kuin 

yhden hakemuksen, ja estämään luvatonta 

edelleen liikkumista ja 

turvapaikkakeinottelua. Olisi perustettava 

automaattinen järjestelmä tämän asetuksen 

soveltamisen helpottamiseksi. Sen avulla 

olisi voitava rekisteröidä EU:ssa tehdyt 

turvapaikkahakemukset, tehokkaasti 

seurata kunkin jäsenvaltion osuutta 

hakemuksista ja asianmukaisesti soveltaa 

korjaavaa jakomekanismia. 

turvapaikkahakemusten asianmukainen 

rekisteröinti yksilöivällä 

hakemusnumerolla auttaisi havaitsemaan, 

kun sama hakija tekee useamman kuin 

yhden hakemuksen, ja estämään luvatonta 

edelleen liikkumista ja 

turvapaikkakeinottelua. Olisi perustettava 

automaattinen järjestelmä tämän asetuksen 

soveltamisen helpottamiseksi. Sen avulla 

olisi voitava rekisteröidä EU:ssa tehdyt 

turvapaikkahakemukset, tehokkaasti 

seurata kunkin jäsenvaltion osuutta 

hakemuksista ja asianmukaisesti soveltaa 

korjaavaa jakomekanismia. Jotta 

noudatettaisiin täysimääräisesti 

käyttötarkoituksen rajoittamisen 

periaatetta, yksilöllistä tunnistetta ei saisi 

missään tapauksessa käyttää muihin kuin 

tässä asetuksessa kuvattuihin 

tarkoituksiin. 

Or. en 

Perustelu 

Euroopan tietosuojavaltuutettu ehdotti lisäystä sen varmistamiseksi, että käyttötarkoituksen 

rajoittamisen periaatetta sovelletaan uuteen henkilökohtaiseen tunnistenumeroon. Esittelijä 

katsoo, että säännös olisi lisättävä tähän kohtaan. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(32) Korjaavan jakomekanismin 

toiminnan yhteydessä olisi sovellettava 

vertailuperustetta, joka pohjautuu 

jäsenvaltioiden väestömäärään ja talouden 

kokoon, yhdessä kynnysarvon kanssa, jotta 

mekanismi toimisi kohtuuttoman paineen 

alaisten jäsenvaltioiden hyväksi. 

Korjausmekanismia olisi alettava soveltaa 

jäsenvaltion hyväksi automaattisesti, kun 

niiden kansainvälistä suojelua koskevien 

hakemusten määrä, joiden käsittelystä 

(32) Korjaavan jakomekanismin 

toiminnan yhteydessä olisi sovellettava 

viiteperustetta, joka pohjautuu 

jäsenvaltioiden väestömäärään ja talouden 

kokoon, yhdessä kynnysarvon kanssa, jotta 

mekanismi toimisi kohtuuttoman paineen 

alaisten jäsenvaltioiden hyväksi. 

Korjausmekanismia olisi alettava soveltaa 

jäsenvaltion hyväksi automaattisesti, kun 

niiden kansainvälistä suojelua koskevien 

hakemusten määrä, joiden käsittelystä 
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kyseinen jäsenvaltio on vastuussa, ylittää 

150 prosenttia viiteperusteen mukaisesti 

lasketusta viiteluvusta. Jotta kunkin 

jäsenvaltion toteuttamat toimet otettaisiin 

kaikilta osin huomioon, kansainvälistä 

suojelua koskeviin hakemuksiin olisi 

laskelmaa tehtäessä lisättävä kyseiseen 

jäsenvaltioon tosiasiallisesti 

uudelleensijoitettujen henkilöiden määrä. 

kyseinen jäsenvaltio on vastuussa, ylittää 

100 prosenttia viiteperusteen mukaisesti 

lasketusta viiteluvusta. 

Korjausmekanismin soveltamisen olisi 

loputtava kun hakijoiden, joista 

jäsenvaltio on vastuussa, lukumäärä 

laskee alle 75 prosentin viiteperusteen 

mukaisesti lasketusta viiteluvusta. Jotta 

kunkin jäsenvaltion toteuttamat toimet 

otettaisiin kaikilta osin huomioon, 

kansainvälistä suojelua koskeviin 

hakemuksiin olisi laskelmaa tehtäessä 

lisättävä kyseiseen jäsenvaltioon 

tosiasiallisesti uudelleensijoitettujen 

henkilöiden määrä. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä liittyy VII luvussa kuvatun korjaavan jakomekanismin mukautuksiin. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)  

 

Komission teksti Tarkistus 

 (32 a) Jäsenvaltioilla on erilaisia 

kokemuksia kansainvälistä suojelua 

hakevien vastaanotosta. Sen 

varmistamiseksi, että jäsenvaltioilla, jotka 

eivät viime vuosina ole olleet 

kansainvälistä suojelua hakevien 

tärkeimpiä kohdemaita, on riittävästi 

aikaa rakentaa 

vastaanottokapasiteettiaan, korjaavan 

jakomekanismin avulla olisi voitava 

siirtyä asteittain nykytilanteesta 

tilanteeseen, jossa korjaavan 

jakomekanismin puitteissa vastuu 

jakautuu oikeudenmukaisemmin. 

Siirtymäjärjestelmässä olisi määriteltävä 

perustaso, joka pohjautuu jäsenvaltioissa 

jätettyjen kansainvälistä suojelua 

koskevien hakemusten aiempaan 
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keskimääräiseen suhteelliseen määrään, 

ja sitten siirryttävä tästä ”status quosta” 

malliin, jossa jako on oikeudenmukainen, 

poistamalla perustasosta 20 prosenttia ja 

lisäämällä vuosittain 20 prosenttia 

oikeudenmukaiseen jakomalliin, kunnes 

järjestelmä perustuu täysimääräisesti 

vastuun oikeudenmukaiseen jakamiseen. 

On erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot, jotka 

eivät viime vuosina ole olleet 

kansainvälistä suojelua koskevien 

hakemusten kohteina, käyttävät 

täysimääräisesti hyväksi korjaavan 

jakomekanismin asteittaisen soveltamisen 

tarjoamia mahdollisuuksia ja varmistavat 

siten, että niiden vastaanottokapasiteetti 

kasvaa riittävästi erityisesti alaikäisten 

vastaanottamisen osalta. 

Turvapaikkaviranomaisen olisi tehtävä 

erityinen inventaario ilman huoltajaa 

olevien alaikäisten 

vastaanottokapasiteetista kaikissa 

jäsenvaltioissa siirtymäkauden aikana, 

jotta voidaan tunnistaa puutteet ja tarjota 

tukea niiden poistamiseksi. 

Or. en 

Perustelu 

Johdanto-osan kappale koskee oikeudenmukaisen jakomallin asteittaista täytäntöönpanoa ja 

liittyy 53 artiklan 2 kohdan a alakohtaan ja liitteeseen I a. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 33 kappale  

 

Komission teksti Tarkistus 

(33) Jakomekanismia sovellettaessa 

hakijat, jotka ovat tehneet hakemuksensa 

mekanismista hyötyvässä jäsenvaltiossa, 

olisi kohdennettava sellaisille 

jäsenvaltioille, joiden osuus hakemuksista 

on pienempi kuin niiden viiteperusteen 

mukaisesti laskettu osuus. Olisi säädettävä 

(33) Jakomekanismia sovellettaessa 

hakijat, jotka ovat tehneet hakemuksensa 

mekanismista hyötyvässä jäsenvaltiossa, 

olisi kohdennettava sellaisille 

jäsenvaltioille, joiden osuus hakemuksista 

on pienempi kuin niiden viiteperusteen 

mukaisesti laskettu osuus. Olisi säädettävä 
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asianmukaisista säännöistä, jotka koskevat 

erityisesti tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden 

toimivaltaisten viranomaisten välillä, 

sellaisia tapauksia varten, joissa hakijan 

voidaan painavista syistä katsoa olevan 

vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle tai 

yleiselle järjestykselle. Siirron tapahduttua 

kohdentamisjäsenvaltion olisi määritettävä 

hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva 

jäsenvaltio, jolloin sen olisi otettava 

vastatakseen hakemuksen käsittelystä, ellei 

jonkin toisen jäsenvaltion katsota olevan 

siitä vastuussa erityisesti perheenjäsenten 

oleskeluun liittyvien ensisijaisten 

perusteiden nojalla. 

asianmukaisista säännöistä, jotka koskevat 

erityisesti tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden 

toimivaltaisten viranomaisten välillä, 

sellaisia tapauksia varten, joissa hakijan 

voidaan painavista syistä katsoa olevan 

vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle tai 

yleiselle järjestykselle. Siirron tapahduttua 

kohdentamisjäsenvaltion olisi määritettävä 

hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva 

jäsenvaltio, jolloin sen olisi otettava 

vastatakseen hakemuksen käsittelystä, ellei 

jonkin toisen jäsenvaltion katsota olevan 

siitä vastuussa. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistus liittyy 36 b artiklaan lisättyyn joustavaan perheenyhdistämisprosessiin. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 33 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (33 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava 

erityisesti korjaavasta jakomekamismista 

hyötyessään, että menettelyt ovat 

tehokkaita ja antavat kansainvälistä 

suojelua hakeville mahdollisuuden tulla 

pikaisesti siirretyiksi toiseen 

jäsenvaltioon. Jotta voidaan välttää 

kalliita ja aikaa vieviä edelleen siirtämisiä 

ja tarjota hakijoille tehokas mahdollisuus 

perheenyhdistämiseen korjaavan 

jakomekanismin puitteissa 

ylikuormittamatta samalla aiheettomasti 

etulinjan jäsenvaltioita, olisi säädettävä 

joustavasta 

perheenyhdistämismenettelystä, joka 

antaa mahdollisuuden sellaisten 

hakijoiden siirtämiseen, jotka 

todennäköisesti täyttävät perusteet 
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perheenjäsenten yhdistämiseksi tietyssä 

jäsenvaltiossa. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistus liittyy 36 b artiklaan lisättyyn joustavaan perheenyhdistämisprosessiin. 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 33 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (33 b) Edelleen liikkumisen välttämiseksi 

ja integraatiomahdollisuuksien 

lisäämiseksi sekä kansainvälistä suojelua 

koskevien hakemusten hallinnollisen 

käsittelyn helpottamiseksi olisi hyödyllistä 

varmistaa, että hakijat, jotka haluavat 

tulla siirretyiksi yhdessä, voivat 

rekisteröityä ja tulla siirretyiksi korjaavan 

jakomekanismin puitteissa ryhmänä 

yhteen jäsenvaltioon sen sijaan, että 

heidät jaetaan useampiin jäsenvaltioihin. 

Ryhmän määritteleminen olisi annettava 

hakijoiden itsensä tehtäväksi ja heille olisi 

selvennettävä, että tällaisen ryhmän 

rekisteröiminen ei merkitse oikeutta tulla 

siirretyiksi tiettyyn jäsenvaltioon vaan 

oikeutta tulla siirretyiksi yhdessä 

korjaavan jakomekanismin 

määrittelemään jäsenvaltioon. Jos hakija 

täyttää perheenyhdistämisen edellytykset 

tai jos jäsenvaltio on päättänyt ottaa 

vastuun hakijasta tämän asetuksen 

harkintavaltasäännösten nojalla, hakija ei 

saisi olla osa ryhmää korjaavan 

jakomekanismin puitteissa. 

Siirtojärjestelmän olisi perustuttava 30 

hakijasta koostuviin siirtolistoihin, jotta 

järjestelmän soveltaminen olisi joustavaa 

ja käytännöllistä. Yli 30 hakijasta 

koostuva ryhmä olisi siksi jaettava 

useammaksi listaksi samalla kun 
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huolehditaan perheyksikön 

kunnioittamisesta. Tapauksissa, joissa 

ryhmään kuuluvaa hakijaa ei voida 

siirtää esimerkiksi terveyteen tai yleiseen 

turvallisuuteen tai järjestykseen liittyvistä 

syistä, muu ryhmä tai osia siitä olisi 

voitava siirtää ennen hakijaa, jota ei voida 

siirtää. Kun siirtojen esteet on poistettu, 

kyseinen hakija olisi siirrettävä samaan 

jäsenvaltioon kuin hänen ryhmänsä. 

Or. en 

Perustelu 

Esittelijän ehdottamat muutokset korjaavaan jakomekanismiin sisältävät mahdollisuuden, että 

hakijat siirretään ryhminä. Tällä johdanto-osan kappaleella selvennetään eräitä artiklojen 

säännöksiä. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 34 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(34) Kohdentamisjäsenvaltio voi 

päättää olla hyväksymättä sille 

kohdennettuja hakijoita 12 kuukauden 

ajan, jolloin sen olisi tallennettava tätä 

koskeva tieto automaattiseen 

järjestelmään ja ilmoitettava asiasta 

muille jäsenvaltioille, komissiolle ja 

Euroopan unionin turvapaikkavirastolle. 

Sen jälkeen hakijat, jotka olisi muutoin 

kohdennettu kyseiselle jäsenvaltiolle, olisi 

kohdennettava muille jäsenvaltioille. 

Jäsenvaltion, joka jättää väliaikaisesti 

osallistumatta korjaavaan 

jakomekanismiin, olisi suoritettava 250 

000 euron suuruinen solidaarisuusmaksu 

kustakin hakijasta, jota se ei ota vastaan, 

jäsenvaltioille, joiden on määritetty olevan 

vastuussa näin kohdennettujen hakijoiden 

hakemusten käsittelystä. Komission olisi 

annettava täytäntöönpanosäädös, jossa 

määritetään menettelyt 

Poistetaan. 
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solidaarisuusmaksumekanismin 

toteuttamiseksi käytännössä. Euroopan 

unionin turvapaikkavirasto seuraa 

yhteisvastuuseen perustuvan 

rahoitusmekanismin soveltamista ja 

raportoi siitä komissiolle vuosittain. 

Or. en 

Perustelu 

Tätä tarkistusta ehdotetaan, koska esittelijä on ehdottanut 37 artiklan poistamista. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 38 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (38 a) Kansainvälistä suojelua unionista 

hakevia koskevat tiedot saattaisivat 

kiinnostaa niiden kolmansien maiden 

viranomaisia, joista hakijat ovat siirtyneet 

hakemaan kansainvälistä suojelua. 

Ottaen huomioon kolmansien maiden 

aiheuttaman uhkan EU:n 

tietojärjestelmille ja koska tässä 

asetuksessa hahmoteltu järjestelmä 

merkitsee, että kaikki rekisteröinnit saavat 

yksilöllisen tunnistenumeron, 

jäsenvaltioiden ja asiasta vastaavien 

unionin virastojen olisi toteutettava kaikki 

oikeasuhteiset ja tarvittavat toimenpiteet 

varmistaakseen, että tiedot säilytetään 

valvotusti. 

Or. en 

Perustelu 

Kansainvälistä suojelua hakevat ja varsinkin ne, jotka pakenevat poliittista vainoa, ovat usein 

paenneet kolmansien maiden hallintoja, jotka saattavat olla kiinnostuneita jäljittämään 

hakijaa. Kun otetaan huomioon, että erinäiset maat käyttävät yhä useammin ja 

järjestelmällisemmin hakkerointia ja käyvät informaatiosotaa, sekä jäsenvaltioiden että EU:n 

virastojen olisi toteutettava tarvittavia varotoimia varmistaakseen, että kansainvälistä 
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suojelua Euroopasta hakevien tiedot eivät päädy vääriin käsiin. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 45 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(45) Tarkastelumenettelyä olisi 

käytettävä hyväksyttäessä seuraavat toimet: 

Dublin-/Eurodac-asetusta koskeva 

yhteinen tiedote samoin kuin ilman 

huoltajaa oleville alaikäisille tarkoitettu 

erityinen tiedote; vakiomuotoinen lomake 

ilman huoltajaa olevia alaikäisiä koskevien 

asiaan vaikuttavien tietojen vaihtoa varten; 

yhdenmukaiset edellytykset alaikäisten ja 

riippuvuussuhteessa olevien henkilöiden 

kuulemiselle ja heitä koskevalle 

tietojenvaihdolle; yhdenmukaiset 

edellytykset vastaanotto pyyntöjen ja 

takaisinotto ilmoitusten valmistelulle ja 

toimittamiselle; kaksi luetteloa asiaan 

vaikuttavista todisteista ja aihetodisteista 

sekä näiden luetteloiden määräajoin 

tapahtuva uudelleentarkastelu; kulkulupa; 

yhdenmukaiset edellytykset siirtoja 

koskeville kuulemisille ja 

tietojenvaihdolle: vakiomuotoinen lomake 

ennen siirtoa tapahtuvalle 

tietojenvaihdolle; yhteinen terveystodistus; 

yhdenmukaiset edellytykset ja käytännön 

järjestelyt terveydentilaa koskevien tietojen 

vaihdolle ennen siirtoa; ja suojatut 

sähköiset tiedonsiirtokanavat pyyntöjen 

toimittamista varten. 

(45) Tarkastelumenettelyä olisi 

käytettävä hyväksyttäessä seuraavat toimet: 

vakiomuotoinen lomake ilman huoltajaa 

olevia alaikäisiä koskevien asiaan 

vaikuttavien tietojen vaihtoa varten; 

yhdenmukaiset edellytykset alaikäisten ja 

riippuvuussuhteessa olevien henkilöiden 

kuulemiselle ja heitä koskevalle 

tietojenvaihdolle; yhdenmukaiset 

edellytykset vastaanottopyyntöjen ja 

takaisinottoilmoitusten valmistelulle ja 

toimittamiselle; kaksi luetteloa asiaan 

vaikuttavista todisteista ja aihetodisteista 

sekä näiden luetteloiden määräajoin 

tapahtuva uudelleentarkastelu; kulkulupa; 

yhdenmukaiset edellytykset siirtoja 

koskeville kuulemisille ja 

tietojenvaihdolle: vakiomuotoinen lomake 

ennen siirtoa tapahtuvalle 

tietojenvaihdolle; yhteinen terveystodistus; 

yhdenmukaiset edellytykset ja käytännön 

järjestelyt terveydentilaa koskevien tietojen 

vaihdolle ennen siirtoa; ja suojatut 

sähköiset tiedonsiirtokanavat pyyntöjen 

toimittamista varten. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä muutos johtuu tarpeesta muuttaa 6 artiklaa, jossa esittelijä siirtää vastuun 

informaatioaineiston kehittämisestä komissiolta turvapaikkavirastolle. Tämän takia 

täytäntöönpanoasetukselle ei tässä vaiheessa ole tarvetta. 
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Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – k alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

k) ’edustajalla’ henkilöä tai 

organisaatiota, jonka toimivaltaiset elimet 

ovat nimittäneet avustamaan ja 

edustamaan ilman huoltajaa olevaa 

alaikäistä tässä asetuksessa säädetyissä 

menettelyissä, jotta lapsen etu voidaan 

varmistaa ja tehdä tarvittaessa alaikäisen 

puolesta oikeustoimia. Silloin kun 

edustajaksi nimetään organisaatio, sen on 

nimettävä henkilö, joka vastaa alaikäisen 

osalta organisaation tehtävistä tämän 

asetuksen mukaisesti; 

k) ’edunvalvojalla’ asetuksen (EU) 

XXX/XXX [menettelyasetus] [4 artiklan 

2 kohdan f alakohdassa] määriteltyä 

henkilöä; 

Or. en 

Perustelu 

Esittelijän ehdotuksella pyritään yhdenmukaistamaan terminologiaa 

turvapaikkamenettelyasetuksen ja vastaanotto-olosuhteita koskevan direktiivin kanssa, joissa 

termi ”edustaja” on korvattu termillä ”edunvalvoja”. Termi ”edunvalvoja” on määritelty 

turvapaikkamenettelyasetuksessa, ja tässä käytetty muoto on vastaanotto-olosuhteita 

koskevassa direktiivissä käytetty ristiviittaus. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jollei hakemuksen käsittelystä vastuussa 

olevaa jäsenvaltiota voida määrittää tässä 

asetuksessa lueteltujen perusteiden 

mukaisesti, käsittelystä vastaa 

ensimmäinen jäsenvaltio, jossa 

kansainvälistä suojelua koskeva hakemus 

on jätetty. 

Jollei hakemuksen käsittelystä vastuussa 

olevaa jäsenvaltiota voida määrittää tässä 

asetuksessa lueteltujen perusteiden 

mukaisesti, kansainvälistä suojelua 

koskevan hakemuksen käsittelystä 

vastaava jäsenvaltio määritetään 

24 a artiklassa säädetyn menettelyn 

mukaisesti. 

Or. en 
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Perustelu 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 

other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 

State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 

Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 

also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-

through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 

automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 

possible. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos hakija on mahdotonta siirtää 

jäsenvaltioon, joka on alun perin nimetty 

hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaksi 

jäsenvaltioksi, koska on perusteltuja syitä 

katsoa, että kyseisessä jäsenvaltiossa on 

turvapaikkamenettelyssä ja hakijoiden 

vastaanotto-olosuhteissa systeemisiä 

puutteita, jotka saattavat johtaa Euroopan 

unionin perusoikeuskirjan 4 artiklassa 

tarkoitettuun epäinhimilliseen tai 

halventavaan kohteluun, määrittämisestä 

vastaavan jäsenvaltion on jatkettava III 

luvussa vahvistettujen perusteiden 

tarkastelua sen määrittämiseksi, voidaanko 

jokin toinen jäsenvaltio nimetä 

hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaksi 

jäsenvaltioksi. 

Jos hakija on mahdotonta siirtää 

jäsenvaltioon, joka on nimetty hakemuksen 

käsittelystä vastuussa olevaksi 

jäsenvaltioksi, koska on perusteltuja syitä 

katsoa, että hakijaan kohdistuisi 

todellinen, hänen perusoikeuksiensa 

loukkaamista koskeva vaara, 

määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion on 

jatkettava III luvussa vahvistettujen 

perusteiden tarkastelua sen 

määrittämiseksi, voidaanko jokin toinen 

jäsenvaltio nimetä hakemuksen käsittelystä 

vastuussa olevaksi jäsenvaltioksi 

edellyttäen, että tämä ei pitkitä menettelyä 

kohtuuttomasti. 

Or. en 
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Perustelu 

Systeemisten puutteiden määritelmä on ollut syynä erilaisiin tuomioihin kansallisissa 

tuomioistuimissa huolimatta ohjeista, joita Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antoi 

asiassa Tarakhel vastaan Sveitsi. Tässä ehdotetut muutokset on tehty, jotta voidaan varmistaa 

oikeudellinen selkeys ja sen periaatteen yhdenmukainen soveltaminen, että ihmisiä ei saisi 

siirtää, jos he joutuvat Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklassa tarkoitettuun 

todelliseen, vakavaa huonoa kohtelua koskevaan vaaraan (perusoikeuskirjan 4 artikla). 

Muutos on myös oikeussuojakeinoja koskevan 28 artiklan 4 kohtaan ehdotettujen muutosten 

mukainen. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos tämän kohdan mukaisesti ei voida 

tehdä siirtoa mihinkään III luvussa 

vahvistettujen perusteiden mukaisesti 

nimettyyn jäsenvaltioon tai ensimmäiseen 

jäsenvaltioon, jossa hakemus on jätetty, 

määrittämisestä vastaavasta jäsenvaltiosta 

tulee hakemuksen käsittelystä vastuussa 

oleva jäsenvaltio. 

Jos tämän kohdan mukaisesti ei voida 

tehdä siirtoa mihinkään III luvussa 

vahvistettujen perusteiden mukaisesti 

nimettyyn jäsenvaltioon tai ensimmäiseen 

jäsenvaltioon, jossa hakemus on jätetty, 

kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen käsittelystä vastaava 

jäsenvaltio määritetään 24 a artiklassa 

säädettyä menettelyä noudattaen. 

Or. en 

Perustelu 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 

other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 

State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 

Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 

also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-

through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 

automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 
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possible. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Ennen hakemuksen käsittelystä 

vastuussa olevan jäsenvaltion 

määrittämisperusteiden soveltamista III ja 

IV luvun mukaisesti ensimmäisen 

jäsenvaltion, jossa kansainvälistä 

suojelua koskeva hakemus on tehty, 

Poistetaan. 

a) on tutkittava, puuttuvatko 

kansainvälistä suojelua koskevalta 

hakemukselta käsiteltäväksi ottamisen 

edellytykset direktiivin 2013/32/EU 33 

artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan 

nojalla, kun maa, joka ei ole jäsenvaltio, 

katsotaan hakijan kannalta 

ensimmäiseksi turvapaikkamaaksi tai 

turvalliseksi kolmanneksi maaksi; ja 

 

b)  on käsiteltävä hakemus direktiivin 

2013/32/EU 31 artiklan 8 kohdan 

mukaisessa nopeutetussa menettelyssä, 

kun seuraavat perusteet täyttyvät: 

 

i)  hakija on kolmannen maan 

kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö 

ja tämä maa oli hakijan aikaisempi 

asuinmaa, joka on määritetty turvalliseksi 

alkuperämaaksi asetuksen [ehdotus 

COM(2015) 452, annettu 9 päivänä 

syyskuuta 2015] nojalla vahvistetussa 

EU:n yhteisessä turvallisten 

alkuperämaiden luettelossa; tai 

 

ii)  hakijan voidaan painavista syistä 

katsoa olevan vaaraksi jäsenvaltion 

kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle 

järjestykselle taikka hakija on poistettu 

maasta kansallisen lainsäädännön 

mukaisesti yleistä turvallisuutta ja tai 

yleistä järjestystä koskevista painavista 

syistä. 
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Or. en 

Perustelu 

Olisi muistettava, että tämä kysymys on yhteydessä turvapaikkamenettelyasetukseen, jossa 

säädetään näiden menettelyjen käytöstä. Kun käsittelystä vastaava jäsenvaltio on määritetty 

Dublin-asetuksen mukaisesti, kyseisen jäsenvaltion on voitava suorittaa nämä käsiteltäväksi 

ottamista koskevat tarkistukset. Esittelijä ei kuitenkaan katso, että näiden tarkistusten 

käyttöönottaminen ennen ”Dublinin perusteita” merkitsisi huomattavaa lisätaakkaa etulinjan 

jäsenvaltioille. Se vähentäisi näin ollen kyseisten jäsenvaltioiden kannustimia hakijoiden 

asianmukaiseen rekisteröintiin ja edistäisi edelleen liikkumista. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jos jäsenvaltio katsoo, että 

hakemukselta puuttuvat käsiteltäväksi 

ottamisen edellytykset, tai jos jäsenvaltio 

käsittelee hakemuksen 3 kohdan 

mukaisesti nopeutetussa menettelyssä, se 

katsotaan hakemuksen käsittelystä 

vastuussa olevaksi jäsenvaltioksi. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Olisi muistettava, että tämä kysymys on yhteydessä turvapaikkamenettelyasetukseen, jossa 

säädetään näiden menettelyjen käytöstä. Kun käsittelystä vastaava jäsenvaltio on määritetty 

Dublin-asetuksen mukaisesti, kyseisen jäsenvaltion on voitava suorittaa nämä käsiteltäväksi 

ottamista koskevat tarkistukset. Esittelijä ei kuitenkaan katso, että näiden tarkistusten 

käyttöönottaminen ennen ”Dublinin perusteita” merkitsisi huomattavaa lisätaakkaa etulinjan 

jäsenvaltioille. Se vähentäisi näin ollen kyseisten jäsenvaltioiden kannustimia hakijoiden 

asianmukaiseen rekisteröintiin ja edistäisi edelleen liikkumista. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 5 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

5. Jäsenvaltio, joka on käsitellyt 

kansainvälistä suojelua koskevan 

hakemuksen, vastaa mahdollisten 

lisäselvitysten tai hakijan jättämän 

uusintahakemuksen käsittelystä direktiivin 

2013/32/EU 40, 41 ja 42 artiklan 

mukaisesti, myös 3 kohdassa 

tarkoitetuissa tapauksissa, riippumatta 

siitä, onko hakija poistunut tai poistettu 

jäsenvaltioiden alueelta. 

5. Jäsenvaltio, joka oli vastuussa 

kansainvälistä suojelua koskevan 

hakemuksen käsittelystä, vastaa 

mahdollisten lisäselvitysten tai hakijan 

jättämän uusintahakemuksen käsittelystä 

direktiivin 2013/32/EU 40, 41 ja 

42 artiklan mukaisesti, riippumatta siitä, 

onko hakija poistunut tai poistettu 

jäsenvaltioiden alueelta. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella ehdotetaan teknistä muutosta sen selventämiseksi, että olisi sovellettava 

pysyvää vastuuta heti, kun jäsenvaltio on määritetty käsittelystä vastaavaksi, eikä pelkästään 

Dublinin perusteiden käsittelyn jälkeen. Esittelijä yhtyy komission kantaan, että pysyvä vastuu 

hakemusten käsittelystä luo paremmin toimivan järjestelmän. Tällaisen määräyksen 

soveltamisen kannalta on tosiasiassa ratkaisevaa myös se, että varmistetaan, että vastuu 

hakemusten käsittelystä jakautuu tasapuolisesti jäsenvaltioille. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Hakijan on esitettävä 

mahdollisimman pian ja viimeistään 7 

artiklan mukaisen puhuttelun aikana 

kaikki hakemuksen käsittelystä vastuussa 

olevan jäsenvaltion määrittämisen kannalta 

olennaiset seikat ja tiedot ja tehtävä 

yhteistyötä jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten kanssa. 

2. Hakijan on esitettävä 

mahdollisimman pian kaikki saatavina 

olevat, hakemuksen käsittelystä vastuussa 

olevan jäsenvaltion määrittämisen kannalta 

olennaiset seikat ja tiedot ja tehtävä 

yhteistyötä jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten kanssa. Toimivaltaisten 

viranomaisten on otettava huomioon 

hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan 

jäsenvaltion määrittämisen kannalta 

olennaiset seikat ja tiedot ainoastaan siinä 

määrin, kuin ne on esitetty ennen 

lopullista päätöstä käsittelystä vastuussa 

olevan jäsenvaltion määrittämisestä. 
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Or. en 

Perustelu 

Your rapporteur agrees that there should be a clear obligation on the applicant to cooperate 

with the authorities, at the same time rigid procedural requirements increase the risk for 

complicated and time consuming litigation. It should also be noted that although applicants 

should communicate all information that is available to them as soon as possible, it is not 

certain that all relevant information is immediately available to them. Such information could 

concern for example the presence of family members in other Member States. Given the 

current lack of appropriate information to applicants in many Member States the interview in 

Article 7 could also serve as an opportunity to identify possible additional information that 

could help determine correctly the responsible Member State, it should therefore be possible 

to submit information also after the interview but not after the authorities have reached a 

final decision on the Member State responsible. 

 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jos hakija ei noudata 4 artiklan 1 

kohdassa säädettyä velvollisuuttaan, 

hakemuksen käsittelystä tämän asetuksen 

mukaisesti vastuussa olevan jäsenvaltion 

on käsiteltävä hakemus nopeutetussa 

menettelyssä direktiivin 2013/32/EU 31 

artiklan 8 kohdan mukaisesti. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. Accelerated procedures 

should be considered as a practical tool to improve the efficiency of the procedures in cases 

where it will be relatively easy for the administration to reach a decision. In the view of the 

rapporteur they do not however constitute an effective sanction. Although the proposal to 

push all absconding applicants into accelerated procedures has been presented by the 

commission as a sanction it might actually imply that applicants with a high likelihood of 

getting a favourable decision would consider the accelerated procedure as more attractive 

than a normal procedure. The intended sanction could thus in practice be considered by some 

applicants even to be an incentive. For the Member State administrations it would also imply 

the risk of having to manage complex applications under unreasonably short deadlines. 
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Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Hakijalla ei ole tämän asetuksen 

mukaisten menettelyjen aikana oikeutta 

direktiivin 2013/33/EU 14–19 artiklassa 

säädettyihin vastaanotto-olosuhteisiin, 

lukuun ottamatta kiireellistä 

terveydenhuoltoa, missään muussa kuin 

siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen 

edellytetään olevan saapuvilla. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. The commission has clarified 

in recital 22 that the withholding of reception conditions must be in conformity with the 

requirements of the charter of fundamental rights, which in practice implies that hardly any 

reception conditions currently offered could legally be withheld. Several Member States as 

well as NGOs have also pointed out that imposing far reaching limits to the access to basic 

needs would be unconstitutional in a number of Member States. Your rapporteur is of the 

view that applicants that abscond from the Member State that is responsible for their 

application should be promptly returned to the responsible Member State. The process to 

return the applicants should however be dignified and respect the fundamental rights of 

applicants. 

 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Heti kun kansainvälistä suojelua 

koskeva hakemus on jätetty jäsenvaltiossa 

21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla 

tavalla, kyseisen jäsenvaltion 

toimivaltaisten viranomaisten on 

1. Heti kun kansainvälistä suojelua 

koskeva hakemus on rekisteröity 

jäsenvaltiossa [ehdotuksen 

turvapaikkamenettelyasetukseksi] 

27 artiklassa tarkoitetulla tavalla, kyseisen 
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ilmoitettava hakijalle tämän asetuksen 

soveltamisesta , 4 artiklassa säädetyistä 

velvollisuuksista ja 5 artiklassa 

säädetyistä velvollisuuksien 

noudattamatta jättämisen seurauksista 
sekä erityisesti seuraavista seikoista: 

jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 

on ilmoitettava hakijalle tämän asetuksen 

soveltamisesta sekä erityisesti seuraavista 

seikoista: 

Or. en 

Perustelu 

The process of applying for asylum is regulated by the Asylum Procedures Regulation (APR) 

has three main steps, the making of the application, registration and finally lodging. The first 

step of "making" is the least formal one and Article 26(1) in the APR foresees the provision of 

basic information already at this step about the two further steps. The registration of the 

application is the first more structured step in the application process where the applicant 

gives basic information to the authorities. It is your rapporteurs view that this step of the 

procedure should also mark the start for information measures towards the applicant, not 

least since the applicant is required to submit all elements required for the application at the 

stage of lodging the application it would seem sensible to use the point of registration as a 

starting point for ensuring the applicant has all the relevant information in order to 

understand and comply with the provisions of the Regulation. The last sentence is moved to a 

point in the list below this paragraph for clarity through the amendment below. 

 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) 4 artiklassa säädetyistä 

velvollisuuksista ja 5 artiklassa 

säädetyistä velvollisuuksien 

noudattamatta jättämisen seurauksista; 

Or. en 

Perustelu 

Teksti on siirretty 6 artiklan 1 kohdasta luetteloon, koska siten lisätään artiklan luettavuutta 

ja selkeyttä. 
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Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) tämän asetuksen tavoitteista ja siitä, 

mitä seuraa toisen hakemuksen tekemisestä 

toisessa jäsenvaltiossa sekä siitä 

jäsenvaltiosta poistumisesta, jossa hänen 

edellytetään olevan saapuvilla, siinä 

vaiheessa, kun tämän asetuksen mukaisesti 

hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaa 

jäsenvaltiota määritetään ja kansainvälistä 

suojelua koskevaa hakemusta käsitellään , 

erityisesti siitä, että hakijalla ei ole 

oikeutta direktiivin 2013/33/EU 14–19 

artiklassa säädettyihin vastaanotto-

olosuhteisiin, lukuun ottamatta 

kiireellistä terveydenhuoltoa, missään 

muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa 

hänen edellytetään olevan saapuvilla ; 

b) tämän asetuksen tavoitteista ja siitä, 

mitä seuraa toisen hakemuksen tekemisestä 

toisessa jäsenvaltiossa sekä siitä 

jäsenvaltiosta poistumisesta, jossa hänen 

edellytetään olevan saapuvilla, siinä 

vaiheessa, kun tämän asetuksen mukaisesti 

hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaa 

jäsenvaltiota määritetään ja kansainvälistä 

suojelua koskevaa hakemusta käsitellään; 

Or. en 

Perustelu 

Esittelijä ehdottaa tässä yhteydessä yksinkertaisempaa ja yleisempää tekstiä erityisesti siksi, 

että 5 artiklassa säädettyjen aineellisten vastaanotto-olosuhteiden pidättämistä ehdotetaan 

poistettaviksi. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) perheenyhdistämistä koskevista 

säännöksistä ja tässä yhteydessä 

sovellettavista perheenjäsenten ja 

sukulaisten määritelmästä sekä hakijan 

tarpeesta antaa menettelyn varhaisessa 

vaiheessa kaikki oleelliset tiedot, jotka 

voivat auttaa määrittämään muissa 

jäsenvaltioissa olevien perheenjäsenten 

tai sukulaisten olinpaikan, sekä kaikesta 
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tuesta, jota jäsenvaltio voi tarjota 

perheenjäsenten tai sukulaisten 

jäljittämiseksi; 

Or. en 

Perustelu 

Selkeyden vuoksi perheyksikköä koskevat säännökset on siirretty henkilökohtaista puhuttelua 

koskevasta kappaleesta ja niitä on laajennettu sen varmistamiseksi, että hakijalle annetaan 

tietoa tämän asetuksen sääntöjen mukaisesti sovellettavasta perheen määritelmästä. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c b) 19 artiklan mukaisesta 

mahdollisuudesta pyytää siltä 

jäsenvaltiolta, jossa hakijat ovat 

saapuvilla, että joku muu jäsenvaltio 

soveltaa harkintavaltalauseketta, sekä 

menettelyyn liittyvistä yksityiskohtaisista 

soveltamissäännöistä; 

Or. en 

Perustelu 

Asetuksen 19 artiklassa säädetty menettely antaa hakijalle mahdollisuuden anoa 

harkintavaltalausekkeen soveltamista tietyssä jäsenvaltiossa jo silloin, kun hakija on 

ensimmäisessä hakemuksen jättämisvaltiossa. Tämän toimenpiteen avulla pyritään 

välttämään edelleen liikkumista sekä tarjoamaan tietynasteista virastopalvelua yksittäiselle 

turvapaikanhakijalle. Säännöksen sisällyttäminen tähän merkitsee, että viranomaisten olisi 

annettava tietoja tämän menettelyn olemassaolosta ja siihen liittyvistä soveltamissäännöistä. 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) jäljempänä 7 artiklassa d) jäljempänä 7 artiklassa tarkoitetun 
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tarkoitetusta henkilökohtaisesta 

puhuttelusta ja velvollisuudesta antaa 

tietoja jäsenvaltioissa oleskelevista 

perheenjäsenistä, sukulaisista tai muista 

omaisista ja osoittaa nämä tiedot oikeiksi 

sekä keinoista, joilla hakija voi toimittaa 

tällaiset tiedot; 

henkilökohtaisen puhuttelun 

tarkoituksesta sekä siitä, mitä tietoja 

hakijalta tullaan kysymään puhuttelun 

aikana; 

Or. en 

Perustelu 

Ottaen huomioon uuden c a kohdan, jossa keskitytään perheen jäljittämistä koskeviin 

tietoihin, ehdotetaan, että tässä kohdassa keskitytään enemmän siihen, että hakijalle annetaan 

tietoja henkilökohtaisen puhuttelun tarkoituksesta sekä siitä, mitä tietoja viranomaiset 

odottavat saavansa hakijalta. 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) mahdollisuudesta hakea 

siirtopäätökseen muutosta seitsemän 

päivän kuluessa ilmoituksen antamisesta 
ja siitä, että tämä muutoksenhaku 

rajoitetaan sen arvioimiseen, onko rikottu 

tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohtaa 

epäinhimillisen tai halventavan kohtelun 

vaaran osalta tai 10–13 artiklaa tai 18 

artiklaa ; 

e) mahdollisuudesta hakea muutosta 

siirtopäätökseen ja tämän hakemisen 

menettelytavoista sekä oikeudesta 

28 artiklan mukaisiin tehokkaisiin 

oikeussuojakeinoihin muutoksen 

hakemiseksi tuomioistuimessa myös 

tilanteessa, jossa siirtopäätöstä ei ole 

tehty; 

Or. en 

Perustelu 

Tämä muutos on tehty 28 artiklaan tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi. Nyt kohdassa 

mainitaan myös nimenomaisesti oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin tapauksissa, joissa 

siirtoa, esimerkiksi perheenyhdistämissiirtoa, ei ole tehty. 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 i a) edunvalvojan roolista ja tehtävistä, 

kun on kyse ilman huoltajaa olevista 

alaikäisistä; 

Or. en 

Perustelu 

On erittäin tärkeää, että ilman huoltajaa olevat alaikäiset saavat asianmukaiset tiedot 

edunvalvojan roolista ja tehtävistä yhteisessä turvapaikkajärjestelmässä, koska siten lisätään 

luottamusta turvapaikkajärjestelmään, tarjotaan korkeatasoista suojaa ja kannustetaan ilman 

huoltajaa olevia alaikäisiä olemaan pakenematta. 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 i b) oikeudesta pyytää maksutonta 

oikeusapua ja edustusta [ehdotuksen 

turvapaikkamenettelyasetukseksi] 14 ja 

15 artiklan mukaisten menettelyjen 

kaikissa vaiheissa; 

Or. en 

Perustelu 

The revision of the Asylum Procedures Regulation includes a provision granting applicants 

access to free legal assistance, your rapporteur is of the view that it is imperative to inform 

the applicant of this right in order to ensure that the applicant gets the appropriate support to 

provide the correct information in a timely way. Ensuring the access to legal assistance early 

on in the process, although an investment in the system, will be an important measure to 

increase the trust and cooperation in the system from the side of applicants and should ensure 

a better quality in first instance decisions, reducing the need to have recourse to costly and 

time consuming appeals. 
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Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta – i c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 i c) 6 artiklan 3 a kohdan mukaisesti 

perustetun tiedotusverkkosivuston 

olemassaolosta; 

Or. en 

Perustelu 

6 artiklan 3 a artiklassa säädetään erityisestä turvapaikkaviraston ylläpitämästä tiedotusta 

koskevasta verkkosivustosta. Hakijoille olisi annettava tiedot tästä sivustosta, jotta he voivat 

itse hakea tietoa. 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 

toimitettava kirjallisesti kielellä, jota 

hakija ymmärtää tai jota hänen voidaan 

kohtuudella olettaa ymmärtävän. 

Jäsenvaltioiden on käytettävä tätä varten 3 

kohdan nojalla laadittua yhteistä tiedotetta. 

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot olisi 

tarjottava kirjallisena kielellä, jota hakija 

ymmärtää, tiiviisti esitetyssä, 

läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä 

ja saatavilla olevassa muodossa käyttäen 

yksinkertaista ja pelkistettyä kieltä. 

Alaikäisten ja erityisesti ilman huoltajaa 

olevien alaikäisten tapauksessa 

asianmukaisesti koulutetun henkilöstön 

olisi annettava tiedot lapsiystävällisellä 

tavalla. Jäsenvaltioiden on käytettävä tätä 

varten 3 kohdan nojalla laadittua yhteistä 

tiedotusaineistoa. 

Or. en 

Perustelu 

On tärkeää varmistaa, että lapset ja erityisesti ilman huoltajaa olevat alaikäiset saavat 

heidän erityistarpeisiinsa mukautettua tietoa. On tärkeää, että turvapaikanhakijoille tarjotaan 

täsmällistä ja mukautettua tietoa menettelyistä, joita heidän odotetaan noudattavan, jotta he 
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toimisivat yhteistyössä yhteisen turvapaikkajärjestelmän kanssa ja jotta vältetään edelleen 

liikkumista. 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tarvittaessa tiedot on annettava myös 

suullisesti esimerkiksi 7 artiklassa 

tarkoitetun henkilökohtaisen puhuttelun 

yhteydessä, jotta voidaan varmistaa, että 

hakija ymmärtää ne. 

Tiedot on tarjottava heti kun hakemus on 

rekisteröity. Tiedot on tarjottava sekä 

kirjallisesti että suullisesti tarvittaessa 

multimediavälineitä käyttäen. Suullisesti 

tiedot voidaan antaa joko 

henkilökohtaisesti tai ryhmille. Hakijoilla 

on oltava mahdollisuus esittää kysymyksiä 

menettelyn vaiheista, joita heidän 

odotetaan noudattavan, ja menettelystä, 

jossa tämän asetuksen mukaisesti 

määritetään käsittelystä vastuussa oleva 

jäsenvaltio. Alaikäisten tapauksessa 

asianmukaisesti koulutetun henkilöstön 

on annettava tiedot lapsiystävällisellä 

tavalla edunvalvojan osallistuessa. 

Or. en 

Perustelu 

On tärkeää, että turvapaikanhakijoille tarjotaan täsmällistä ja mukautettua tietoa 

menettelyistä, joita heidän odotetaan noudattavan, jotta he toimisivat yhteistyössä yhteisen 

turvapaikkajärjestelmän kanssa ja jotta vältetään edelleen liikkumista. Tietojen antamisella 

suullisesti ja mahdollisuudella esittää kysymyksiä menettelyistä voitaisiin suuresti parantaa 

yksittäisten hakijoiden mahdollisuuksia ymmärtää menettelyjä. Näin parannettaisiin myös 

heidän yhteistyötään viranomaisten kanssa ja vähennettäisiin pakenemista ja edelleen 

liikkumista. 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio laatii 3. Turvapaikkavirasto laatii tiiviissä 
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täytäntöönpanosäädöksellä yhteisen 

tiedotteen sekä ilman huoltajaa oleville 

alaikäisille tarkoitetun erityisen 

tiedotteen, jotka sisältävät vähintään tämän 

artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot. 

Yhteisen tiedotteen on sisällettävä myös 

tietoja asetuksen (EU) [ehdotus asetukseksi 

asetuksen N:o 603/2013 

uudelleenlaatimisesta] soveltamisesta ja 

erityisesti tarkoituksesta, jota varten 

hakijan tietoja voidaan käsitellä Eurodac-

järjestelmässä. Yhteinen tiedote on 

laadittava niin, että jäsenvaltiot voivat 

täydentää sitä jäsenvaltiokohtaisilla 

lisätiedoilla. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

tämän artiklan 56 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

yhteistyössä asiasta vastaavien 

kansallisten viranomaisten kanssa 

yhteisen tiedotusaineiston, joka sisältää 

vähintään tämän artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetut tiedot. Tämän yhteisen 

tiedotusaineiston on sisällettävä myös 

tietoja asetuksen (EU) [ehdotus asetukseksi 

asetuksen N:o 603/2013 

uudelleenlaatimisesta] soveltamisesta ja 

erityisesti tarkoituksesta, jota varten 

hakijan tietoja voidaan käsitellä Eurodac-

järjestelmässä. Yhteinen tiedotusaineisto 

on laadittava niin, että jäsenvaltiot voivat 

täydentää sitä jäsenvaltiokohtaisilla 

lisätiedoilla. Turvapaikkavirasto laatii 

erityistä tiedotusaineistoa, joka on 

tarkoitettu erityisesti seuraaville ryhmille: 

 a)  aikuiset hakijat; 

 b)  ilman huoltajaa olevat alaikäiset; 

 c)  huoltajan kanssa olevat alaikäiset. 

 Erityistä tiedotusaineistoa on laadittava 

sellaisia tapauksia varten, joissa 

sovelletaan korjaavaa jakomekanismia ja 

tämän asetuksen mukaisia tavanomaisia 

menettelyjä. 

Or. en 

Perustelu 

If we want asylum seekers to operate within the official Common European Asylum System 

and not engage in secondary movements it is crucial that they are provided with accurate and 

adapted information about the procedures that they are expected to follow. It would seem 

reasonable that the European Asylum Agency as the expert agency in this field be given the 

task to create these information materials. By asking the agency to cooperate with national 

authorities which are responsible for the reception of asylum seekers on the ground it is 

hoped that the practical usefulness of the materials can be improved. It would also seem 

reasonable to specify that the information shall be translated and made available in at least 

the major languages spoken by asylum seekers arriving in Europe as the usefulness of 

handing out information in Greek or Italian to Syrian or Afghan applicants is mostly not very 

high. 
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Tarkistus  44 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Turvapaikkavirasto tarjoaa 

erityisen verkkosivuston, jossa on tietoja 

yhteisestä turvapaikkajärjestelmästä ja 

erityisesti tämän asetuksen toiminnasta ja 

joka on tarkoitettu kansainvälistä 

suojelua hakeville ja mahdollisesti 

tällaista suojelua hakeville. 

Verkkosivuston tietojen on oltava kattavat 

ja ajantasaiset, ja ne on tarjottava tiiviisti 

esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti 

ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa 

muodossa käyttäen yksinkertaista ja 

pelkistettyä kieltä ja ne on oltava 

saatavilla Eurooppaan saapuvien 

kansainvälistä suojelua hakevien 

puhumilla kaikilla tärkeimmillä kielillä. 

Or. en 

Perustelu 

Tarjoamalla erityisen, turvapaikanhakijoille ja mahdollisille turvapaikanhakijoille 

Euroopasta tarkoitetun verkkosivuston, jossa tarjotaan tietoja yhteisen 

turvapaikkajärjestelmän käytännön toiminnasta, voisimme tarjota nopeaa ja helposti 

saatavilla olevaa tietoa ihmisille, jotka ovat jo hakeneet kansainvälistä suojelua Euroopasta, 

ja hälventää salakuljettajien ja muiden esittämiä myyttejä ja väärää tietoa niin, että ihmiset, 

jotka eivät todennäköisesti voi saada kansainvälistä suojelua, eivät tarpeettomasti lähtisi 

vaaralliselle ja kalliille matkalle Välimeren yli hakemaan kansainvälistä suojelua 

Euroopasta. 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 3 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 b. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten on tiedotettava hakijoille 

tämän asetuksen mukaisesti hakijoiden 

käsittelemisessä suoritettujen 
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menettelyjen etenemisestä. Tällaiset tiedot 

on annettava kirjallisina säännöllisin 

väliajoin. Alaikäisten tapauksessa 

toimivaltaisten viranomaisten on 

tiedotettava sekä alaikäiselle että 

edunvalvojalle käyttäen samoja 

soveltamissääntöjä. Komissiolle siirretään 

valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, 

joissa vahvistetaan tällaisten tietojen 

antamista koskevat yksityiskohtaiset 

säännöt. Täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 56 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

Or. en 

Perustelu 

On oleellisen tärkeää, että hakijoille tiedotetaan hakemuksensa käsittelyn etenemisestä, ja 

varmistetaan siten luottamus turvapaikkajärjestelmää kohtaan. 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jotta voidaan helpottaa hakemuksen 

käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion 

määrittämistä, määrittämisestä vastaavan 

jäsenvaltion on suoritettava hakijan 

henkilökohtainen puhuttelu , paitsi jos 

hakija on paennut tai jos hakijan 4 

artiklan 2 kohdan mukaisesti antamat 

tiedot riittävät hakemuksen käsittelystä 

vastuussa olevan jäsenvaltion 

määrittelemiseen. Puhuttelu auttaa myös 

asianmukaisesti ymmärtämään 6 artiklan 

mukaisesti hakijalle annetut tiedot. 

1. Jotta voidaan helpottaa hakemuksen 

käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion 

määrittämistä, määrittämisestä vastaavan 

jäsenvaltion on suoritettava hakijan 

henkilökohtainen puhuttelu. 

Määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion 
on esitettävä ennakoivasti kysymyksiä 

kaikista anomukseen liittyvistä 

näkökohdista, jotka voivat auttaa 

määrittämään käsittelystä vastuussa 

olevan jäsenvaltion. Puhuttelu auttaa myös 

asianmukaisesti ymmärtämään 6 artiklan 

mukaisesti hakijalle annetut tiedot. 

Or. en 
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Perustelu 

This amendment should be read together with 7(1a)new since it moves certain elements to this 

AM for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 

obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 

much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 

State. It is for example important that the person conducting the interview asks questions on 

the presence of family and other things even if the applicant does not provide this information 

automatically. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow 

Member State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 

information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 

 

 

Tarkistus  47 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jäsenvaltio voi luopua 

henkilökohtaisen puhuttelun 

järjestämisestä, jos hakija on paennut tai 

jos hakijan 4 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti antamat tiedot riittävät 

hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan 

jäsenvaltion määrittämiseen. Jos 

jäsenvaltio jättää puhuttelun 

suorittamatta, sen on annettava hakijalle 

mahdollisuus esittää kaikki vastuussa 

olevan jäsenvaltion asianmukaiseksi 

määrittämiseksi tarvittavat lisätiedot 

ennen lopullisen päätöksen tekemistä 

hakijan siirtämisestä hakemuksen 

käsittelystä vastuussa olevaan 

jäsenvaltioon 30 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

This amendment should be read together with 7(1) since it moves certain elements to this AM 

for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 

obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 

much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 
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State. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow Member 

State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 

information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 

 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Henkilökohtainen puhuttelu on 

suoritettava kielellä, jota hakija ymmärtää 

tai jota hänen voidaan kohtuudella olettaa 

ymmärtävän ja jolla hän pystyy 

kommunikoimaan. Jäsenvaltioiden on 

tarvittaessa turvauduttava tulkkiin, jonka 

välityksellä hakija ja henkilökohtaisen 

puhuttelun suorittaja pystyvät 

kommunikoimaan keskenään 

asianmukaisella tavalla. 

3. Henkilökohtainen puhuttelu on 

suoritettava kielellä, jota hakija ymmärtää 

ja jolla hän pystyy kommunikoimaan. 

Alaikäisten puhuttelut suoritetaan 

lapsiystävällisellä tavalla edunvalvojan ja 

tarvittaessa oikeudellisen tai muun 

neuvonantajan läsnäollessa. 

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 

turvauduttava pätevään tulkkiin, jonka 

välityksellä hakija ja henkilökohtaisen 

puhuttelun suorittaja pystyvät 

kommunikoimaan keskenään 

asianmukaisella tavalla. 

Or. en 

Perustelu 

On tärkeää, että lasten, olivat he sitten huoltajan kanssa tai ilman huoltajaa olevia lapsia, 

puhuttelut suoritetaan lapsiystävällisellä tavalla edunvalvojan kanssa. Tarkistuksessa on 

lisäksi muutos sen selventämiseksi, että puhuttelu on aina suoritettava hakijan ymmärtämällä 

kielellä ja että tulkin on oltava pätevä. 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Jäsenvaltion, joka suorittaa 

henkilökohtaisen puhuttelun, on laadittava 

siitä kirjallinen yhteenveto, joka sisältää 

vähintään tärkeimmät hakijan puhuttelussa 

5. Jäsenvaltion, joka suorittaa 

henkilökohtaisen puhuttelun, on laadittava 

siitä kirjallinen yhteenveto, joka sisältää 

vähintään tärkeimmät hakijan puhuttelussa 
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antamat tiedot. Yhteenveto voidaan antaa 

joko selosteena tai vakiolomakkeella. 

Jäsenvaltion on varmistettava, että hakija 

ja/tai häntä edustava oikeudellinen tai muu 

neuvonantaja voivat hyvissä ajoin tutustua 

yhteenvetoon. 

antamat tiedot. Yhteenveto voidaan antaa 

joko selosteena tai vakiolomakkeella. 

Jäsenvaltion on varmistettava, että hakija 

ja/tai häntä edustava edunvalvoja, 

oikeudellinen tai muu neuvonantaja voivat 

tutustua yhteenvetoon mahdollisimman 

pian haastattelun jälkeen ja joka 

tapauksessa ennen kuin siirtopäätös 

tehdään. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistus liittyy yleiseen pyrkimykseen ottaa käyttöön edunvalvojan käsite edustajan käsitteen 

sijasta ilman huoltajaa oleville alaikäisille (mukautus turvapaikkamenettelyasetukseen ja 

vastaanotto-olosuhteita koskevaan direktiiviin) ja tarkistuksella lisätään se seikka, että 

hakijan on saatava tutustua yhteenvetoon mahdollisimman pian tai ainakin ennen lopullisen 

päätöksen tekemistä. Tämän säännön aiheuttama lisätyö jäsenvaltion hallinnolle 

kompensoituu, jos se edistää ensimmäisen käsittelyn päätösten laatua ja siten vähentää 

tarvetta kalliisiin ja aikaa vieviin vetoomuksiin ja/tai edelleen siirtämisiin. 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on kaikkien tässä 

asetuksessa säädettyjen menettelyjen 

soveltamisessa otettava ensisijaisesti 

huomioon lapsen etu. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. en 

Perustelu 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Kunkin jäsenvaltion , jossa edellytetään, 

että ilman huoltajaa oleva alaikäinen on 

saapuvilla, on huolehdittava siitä, että 

kyseisellä alaikäisellä on edustaja, joka 

edustaa ja/tai avustaa häntä tässä 

asetuksessa säädetyissä asiaankuuluvissa 

menettelyissä. Tällä edustajalla on oltava 

riittävä pätevyys ja asiantuntemus sen 

varmistamiseksi, että alaikäisen etu otetaan 

huomioon tämän asetuksen nojalla 

toteutettavissa menettelyissä. Tällaisen 

edustajan on voitava tutustua hakijan 

asiakirja-aineistossa olevien asiaan 

vaikuttavien asiakirjojen sisältöön, mukaan 

lukien ilman huoltajaa oleville alaikäisille 

tarkoitettu erityinen tiedote. 

Kunkin jäsenvaltion, jossa edellytetään, 

että ilman huoltajaa oleva alaikäinen on 

saapuvilla, on huolehdittava siitä, että 

kyseisellä alaikäisellä on edunvalvoja, joka 

edustaa ja/tai avustaa häntä kaikissa tässä 

asetuksessa säädetyissä asiaankuuluvissa 

menettelyissä. Tällä edunvalvojalla on 

oltava riittävä pätevyys ja asiantuntemus 

sen varmistamiseksi, että alaikäisen etu 

otetaan huomioon tämän asetuksen nojalla 

toteutettavissa menettelyissä. Tällaisen 

edunvalvojan on voitava tutustua hakijan 

asiakirja-aineistossa olevien asiaan 

vaikuttavien asiakirjojen sisältöön, mukaan 

lukien ilman huoltajaa oleville alaikäisille 

tarkoitettu erityinen tiedotusaineisto. 

Edunvalvoja on nimitettävä 

mahdollisimman pian ja viimeistään 

viiden päivän kuluessa hakemuksen 

jättämispäivästä. 

Or. en 

Perustelu 

The revised Asylum Procedures Regulation and Reception Conditions Directive refer to the 

terminology of "guardians" rather than "representatives" and in order to ensure coherence 

between the different CEAS instruments the same terminology should be applied also in the 

Dublin regulation. The current Dublin III regulation states that the guardian should assist the 

unaccompanied minor in all procedures which is an important safeguard. Your rapporteur 

therefor suggests removing the limitation introduced by the commission to "the relevant" 

procedures and stay with the present wording. Your rapporteur suggests clarifying that the 

appointment of a guardian should be done as soon as possible, but at least within five days. 

 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Edunvalvojan on oltava mahdollisimman 

tiiviisti mukana jäsenvaltion tämän 
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asetuksen mukaisen vastuun 

määrittämisessä. Tätä varten 

edunvalvojan on tuettava alaikäistä niin, 

että tämä antaa tarvittavat tiedot hänen 

etunsa mukaisen arvioinnin tekemiseksi 

3 kohdan mukaisesti, ja että alaikäinen 

voi myös käyttää oikeuttaan tulla 

kuulluiksi. Edunvalvojan on tuettava 

myös alaikäisen yhteydenpitoa muihin 

toimijoihin, kuten perheenjäseniä 

jäljittäviin organisaatioihin, jos se on 

tässä tarkoituksessa tarpeen, ottaen 

huomioon lasta koskevat 

luottamuksellisuusvelvoitteet. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä säännös sisältyy nykyisin asetuksen täytäntöönpanosäädökseen, mutta merkityksensä 

takia se on sisällytettävä itse asetukseen. 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) alaikäisen hyvinvointi ja 

sosiaalinen kehitys; 

b) alaikäisen hyvinvointi ja 

sosiaalinen kehitys, ottaen erityisesti 

huomioon hänen etnisen, uskonnollisen, 

kulttuurisen ja kielellisen taustansa ja 

ottaen huomioon myös vakauden ja 

jatkuvuuden tarpeen hoito- ja 

huoltojärjestelyissä sekä terveydenhuolto- 

ja koulutuspalvelujen saatavuuden; 

Or. en 

Perustelu 

Esittelijä katsoo, että nämä ovat tärkeitä lisäyksiä, jotka olisi otettava huomioon lapsen edun 

arvioinnissa. 
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Tarkistus  54 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 3 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) turvallisuusnäkökohdat erityisesti 

silloin kun on olemassa vaara, että 

alaikäinen saattaa olla ihmiskaupan uhri; 

c) turvallisuusnäkökohdat erityisesti 

silloin kun alaikäisellä on riski joutua 

väkivallan ja hyväksikäytön, ihmiskauppa 

mukaan luettuna, uhriksi; 

Or. en 

Perustelu 

Kohdan soveltamisala olisi laajennettava paitsi ihmiskauppaan myös muunlaiseen 

väkivaltaan ja hyväksikäyttöön. 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) varmuus luovuttamisesta nimetylle 

edunvalvojalle vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa; 

Or. en 

Perustelu 

Jäsenvaltion on varmistettava ennen siirtopäätöksen tekemistä, että alaikäinen saa varmasti 

edunvalvojan vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Tämä edunvalvoja on nimettävä ja hänen on 

osallistuttava siirtomenettelyyn jo ennen siirron toteuttamista. Lisäksi on pantava merkille, 

että tämä vastaa voimassa olevan palauttamisdirektiivin (2008/115/EY) 10 artiklan 2 kohdan 

säännöksiä, joissa todetaan, että ennen kuin siirto voi tapahtua, vastaanottavan valtion on 

nimitettävä edunvalvoja. 

 

Tarkistus  56 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 3 kohta – d b alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 d b) edunvalvojan toimittamat tiedot 

siinä jäsenvaltiossa, jossa alaikäinen on 

saapuvilla. 

Or. en 

Perustelu 

Edunvalvojan toimittamien tietojen olisi oltava luonnollinen osa alaikäisen etua koskevaa 

arviota. 

 

Tarkistus  57 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Ennen kuin ilman huoltajaa oleva 

alaikäinen siirretään hakemuksen 

käsittelystä vastuussa olevaan 

jäsenvaltioon tai tarvittaessa 

kohdentamisjäsenvaltioon, siirtävän 

jäsenvaltion on varmistettava, että 

hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva 

jäsenvaltio tai kohdentamisjäsenvaltio 

toteuttaa viipymättä direktiivin 

2013/33/EU 14–24 artiklassa ja direktiivin 

2013/32/EU 25 artiklassa tarkoitetut 

toimenpiteet. Ennen ilman huoltajaa olevan 

alaikäisen siirtämistä koskevan päätöksen 

tekemistä on aina arvioitava hänen etunsa. 

Arvion on perustuttava 3 kohdassa 

lueteltuihin näkökohtiin. Arvio on tehtävä 

ripeästi, ja sen tekijällä on oltava tarvittava 

pätevyys ja asiantuntemus sen 

varmistamiseksi, että alaikäisen etu otetaan 

huomioon. 

4. Ennen kuin ilman huoltajaa oleva 

alaikäinen siirretään hakemuksen 

käsittelystä vastuussa olevaan 

jäsenvaltioon tai tarvittaessa 

kohdentamisjäsenvaltioon, siirtävän 

jäsenvaltion on varmistettava, että 

hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva 

jäsenvaltio tai kohdentamisjäsenvaltio 

toteuttaa viipymättä direktiivin 

2013/33/EU 14–24 artiklassa ja direktiivin 

2013/32/EU 25 artiklassa tarkoitetut 

toimenpiteet. Ennen ilman huoltajaa olevan 

alaikäisen siirtämistä koskevan päätöksen 

tekemistä on aina arvioitava hänen etunsa. 

Arvion on perustuttava 3 kohdassa 

lueteltuihin näkökohtiin ja arvion 

päätelmät kustakin näkökohdasta on 

mainittava selvästi siirtopäätöksessä. 

Arvio on tehtävä ripeästi, ja sen tekee 

monialainen tiimi, jolla on oltava 

tarvittava pätevyys ja asiantuntemus sen 

varmistamiseksi, että alaikäisen etu otetaan 

huomioon. Monialaisessa arvion 

tekemisessä on oltava mukana 

toimivaltainen henkilöstö, jolla on 

asiantuntemusta lapsen oikeuksista ja 
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lapsipsykologiasta ja lapsen kehityksestä, 

ja myös alaikäisen edunvalvojan on 

osallistuttava arviointiin. 

Or. en 

Perustelu 

Asianmukainen edun arviointi edellyttää laaja-alaista osaamista, eikä sitä sen vuoksi pitäisi 

jättää yksittäisen henkilöstön jäsenen tehtäväksi vaan sellaisen monialaisen aikuisista 

koostuvan tiimin tehtäväksi, joka voi asianmukaisesti arvioida lapsen edun. 

 

Tarkistus  58 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Ennen ilman huoltajaa olevan 

alaikäisen siirtoa viranomaisten on 

varmistettava edunvalvojan nimittäminen 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa. 

Viranomaisten on annettava tiedot 

vastaanottavan jäsenvaltion nimittämästä 

edunvalvojasta nykyiselle edunvalvojalle 

sekä siirron menettelytavat. 

Or. en 

Perustelu 

Asianmukainen luovuttaminen edunvalvojalta toiselle ilman huoltajaa olevien alaikäisten 

siirroissa voisi olla myös tehokas tapa varmistaa, että asianmukaiset tiedot siirretään 

edunvalvojalta toiselle, että lapsi vastaanotetaan hyvin uudessa jäsenvaltiossa ja että lapsen 

katoamisriski vähenee. Lisäksi olisi pantava merkille, että tämä vastaa voimassa olevan 

palauttamisdirektiivin (2008/115/EY) 10 artiklan 2 kohdan säännöksiä, joissa säädetään, että 

ennen kuin siirto voi tapahtua, vastaanottavan valtion on nimitettävä edunvalvoja. 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 6 a kohta (uusi)  



 

PE599.751v02-00 50/96 PR\1118296FI.docx 

FI 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Komissio hyväksyy delegoituja 

säädöksiä 57 artiklan mukaisesti ja 

täydentää tätä asetusta vahvistamalla 

tämän artiklan mukaisesti kansainvälistä 

yhteistyötä koskevat säännöt ja menettelyt 

lapsen edun arvioimista varten. 

Or. en 

Perustelu 

Edun arvioimista koskevalla delegoidulla säädöksellä varmistettaisiin, että lähestymistapa on 

yhtenäisempi kaikissa jäsenvaltioissa. 

 

Tarkistus  60 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Jollei 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua 

perheenjäsentä tai sukulaista ole, 

hakemuksen käsittelystä on vastuussa se 

jäsenvaltio, jossa ilman huoltajaa oleva 

alaikäinen on jättänyt ensimmäisen 

kerran kansainvälistä suojelua koskevan 

hakemuksensa, jollei voida osoittaa, että 

tämä ei ole alaikäisen edun mukaista. 

5. Jollei 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua 

perheenjäsentä tai sukulaista ole, 

hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan 

jäsenvaltion määrittää 15 artiklan 

1 kohdan tai 1 a kohdan mukaisesti se 

jäsenvaltio, jossa hakija on saapuvilla, 

jollei katsota, että tämä ei ole alaikäisen 

edun mukaista. Ennen tällaista 

määrittämistä hakijalle annetaan tilaisuus 

turvautua 19 artiklassa tarkoitettuun 

menettelyyn. 

Or. en 

Perustelu 

In cases where the responsible Member State cannot be determined through criteria of family 

reunification there is a need for a system that would ensure that the applicant is given quick 

access to the asylum procedure and a stable environment where his or her rights can be fully 

respected. It is also important to ensure that unaccompanied minors are not incentivised to 

"go under the radar" but receive appropriate care from the authorities. Furthermore it is 

crucial to establish a fair sharing of the responsibilities between Member States also when it 

comes to unaccompanied minors. Your rapporteur suggests a system where the Member State 
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where the child is present would make the determination. If the child has entered this Member 

State directly from a third country the Member State becomes responsible (unless under 

collective allocation, where the rules in chapter VII apply). If the child has entered the 

Member State by passing through other Member States without registering it will be almost 

impossible to ascertain which was the Member State of first entry and responsibility should 

instead be determined randomly among the remaining Member States. This proposal 

effectively breaks the link between the registration of an unaccompanied minor and this 

Member State becoming responsible for the minor which will remove the main reason both 

for applicants to engage in secondary movements and for Member States not to register 

applicants. At the same time it provides a speedy method for determining a responsible 

Member State ensuring quick access to the asylum procedure. 

 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos tämän asetuksen 25 artiklan 4 kohdassa 

mainituissa kahdessa luettelossa 

selostettujen todisteiden tai aihetodisteiden, 

myös asetuksessa [ehdotus asetukseksi 

asetuksen (EU) N:o 603/2013 

uudelleenlaatimisesta] tarkoitettujen 

tietojen, perusteella voidaan todeta, että 

hakija on ylittänyt jäsenvaltion rajan 

luvattomasti maitse, meritse tai lentoteitse 

kolmannesta maasta käsin, on 

kansainvälistä suojelua koskevan 

hakemuksen käsittelystä vastuussa se 

jäsenvaltio, johon hän on tällä tavoin tullut. 

Jos tämän asetuksen 25 artiklan 4 kohdassa 

mainituissa kahdessa luettelossa 

selostettujen todisteiden tai aihetodisteiden, 

myös asetuksessa [ehdotus asetukseksi 

asetuksen (EU) N:o 603/2013 

uudelleenlaatimisesta] tarkoitettujen 

tietojen, perusteella voidaan todeta, että 

hakija on ylittänyt jäsenvaltion rajan 

luvattomasti maitse, meritse tai lentoteitse 

suoraan kolmannesta maasta käsin, on 

kansainvälistä suojelua koskevan 

hakemuksen käsittelystä vastuussa se 

jäsenvaltio, johon hän on tällä tavoin tullut. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistus liittyy läheisesti seuraavaan 15 artiklan 1 a kohtaa koskevaan tarkistukseen. 

Kahdella tarkistuksella luodaan erillinen menettely, jos hakija rekisteröityy ensimmäisessä 

luvattoman saapumisen jäsenvaltiossa tai jos hakija on matkustanut muun jäsenvaltion / 

muiden jäsenvaltioiden kautta saavuttaakseen jäsenvaltion, jossa hän lopulta jättää 

hakemuksen. Ensimmäinen osa koskee nykyistä klassista ensimmäisen tulomaan kriteeriä, 

jota sovelletaan tapauksissa, joissa hakija rekisteröityy ensimmäisessä jäsenvaltiossa, johon 

hän on laittomasti saapunut. Tätä lievennetään korjaavalla jakomekanismilla aikoina, jolloin 

hakijoita saapuu runsaasti tiettyyn jäsenvaltioon. 
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Tarkistus  62 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jos hakija on ylittänyt rajan 

jäsenvaltioon, jossa hakemus on jätetty, ja 

on tullut toisen jäsenvaltion kautta, ja jos 

ei voida todisteiden tai aihetodisteiden 

perusteella 1 kohdan mukaisesti vahvistaa 

selvästi, mikä oli jäsenvaltio, jossa 

ensimmäinen luvaton maahantulo 

tapahtui, kansainvälistä suojelua 

koskevan hakemuksen käsittelemisestä 

vastaava jäsenvaltio on määritettävä 

24 a artiklassa säädettyä menettelyä 

noudattaen. 

Or. en 

Perustelu 

This amendment is closely linked with the previous one on 15(1). The two amendments create 

a separate procedure if the applicant registers in the first Member State of irregular entry or 

if the applicant has travelled through other Member State(s) in order to reach the Member 

State where he or she finally applies. The second part of the proposal, in this amendment, 

constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases where an applicant has not 

registered in the Member State of first irregular entry, or any other Member State, it has until 

now been practically impossible for the determining Member State to return the applicant as 

it is impossible to conclusively determine the responsible Member State. In practice the result 

has often been that the Member State to which the applicant has moved irregularly would de 

facto have no choice but to assume responsibility for the application. In practice this has 

implied that applicants that manage to evade registration by Member States achieve de facto 

a free choice of destination country. It has also implied that Member States have known that 

registering an applicant would likely imply that they would have to assume responsibility for 

the applicant which has promoted wave-through policies amongst Member States for 

applicants wishing to continue traveling towards other Member States. The provision in this 

amendment implies that any applicant registered in a state they could not have entered 

directly into from a third country would be automatically relocated to another Member State.  

 

Tarkistus  63 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Kun hakija on raskauden, 

vastasyntyneen lapsen, vakavan sairauden, 

vakavan vammaisuuden tai korkean ikänsä 

vuoksi riippuvainen jossakin jäsenvaltiossa 

oleskeluluvalla oleskelevan lapsensa, 

sisaruksensa tai vanhempansa avusta tai 

kun hakijan jossakin jäsenvaltiossa 

oleskeluluvalla oleskeleva lapsi, sisarus tai 

vanhempi on riippuvainen hakijan avusta, 

jäsenvaltioiden on yleensä pidettävä hakija 

yhdessä kyseisen lapsen, sisaruksen tai 

vanhemman kanssa tai saatettava heidät 

yhteen edellyttäen, että perhesiteet olivat 

olemassa jo lähtömaassa ja että kyseinen 

lapsi, sisarus tai vanhempi taikka hakija 

kykenee huolehtimaan riippuvuussuhteessa 

olevasta henkilöstä ja että asianomaiset 

henkilöt ilmoittavat kirjallisesti sitä 

haluavansa. 

1. Kun hakija on raskauden, 

vastasyntyneen lapsen, vakavan sairauden, 

vakavan vammaisuuden, vakavan trauman 

tai korkean ikänsä vuoksi riippuvainen 

jossakin jäsenvaltiossa oleskeluluvalla 

oleskelevan lapsensa, sisaruksensa tai 

vanhempansa avusta tai kun hakijan 

jossakin jäsenvaltiossa oleskeluluvalla 

oleskeleva lapsi, sisarus tai vanhempi on 

riippuvainen hakijan avusta, 

jäsenvaltioiden on yleensä pidettävä hakija 

yhdessä kyseisen lapsen, sisaruksen tai 

vanhemman kanssa tai saatettava heidät 

yhteen sikäli kuin perhesiteet olivat jo 

olemassa ennen kuin hakija saapui 

jäsenvaltion alueelle, ja että kyseinen 

lapsi, sisarus tai vanhempi taikka hakija 

kykenee huolehtimaan riippuvuussuhteessa 

olevasta henkilöstä ja että asianomaiset 

henkilöt ilmoittavat kirjallisesti sitä 

haluavansa. 

Or. en 

Perustelu 

Tällä tarkistuksella pyritään pääasiassa yhdenmukaistamaan perhesiteiden määritelmää 

komission 2 artiklan g kohtaan tekemän ehdotuksen kanssa, jotta mukaan voidaan ottaa myös 

perheet, jotka on muodostettu matkalla Eurooppaan, mutta ei alkuperämaassa. Lisäksi on 

tehty pieni mukautus vakavan trauman sisällyttämiseksi riippuvaisuuskriteerien luetteloon. 

 

Tarkistus  64 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Edellä olevasta 3 artiklan 1 kohdasta 

poiketen , ja vain niin kauan kuin 

hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaa 

jäsenvaltiota ei ole määritetty, kukin 

jäsenvaltio voi päättää käsitellä kolmannen 

maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman 

Edellä olevasta 3 artiklan 1 kohdasta 

poiketen kukin jäsenvaltio voi päättää 

käsitellä kolmannen maan kansalaisen tai 

kansalaisuudettoman henkilön siellä 

jättämän kansainvälistä suojelua koskevan 

hakemuksen siinäkin tapauksessa, ettei se 
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henkilön siellä jättämän kansainvälistä 

suojelua koskevan hakemuksen , joka 

perustuu 2 artiklan g kohdan 

soveltamisalan ulkopuolelle jääviin 

sukulaisiin liittyviin perhesyihin, siinäkin 

tapauksessa, ettei se tässä asetuksessa 

määriteltyjen perusteiden mukaan ole 

vastuussa hakemuksen käsittelystä. 

tässä asetuksessa määriteltyjen perusteiden 

mukaan ole vastuussa hakemuksen 

käsittelystä. 

Or. en 

Perustelu 

Harkintavaltalauseke, jota tosin käyttävät vain muutamat jäsenvaltiot, on osoittautunut 

joustavaksi ja vaiheittain kehittyväksi välineeksi, jolla voidaan varmistaa humanitaaristen 

perusteiden asianmukainen käsittely yksittäisissä tapauksissa, ja on sen vuoksi ollut 

arvostettu väline sekä jäsenvaltioille että kansalaisjärjestöille, jotka työskentelevät 

turvapaikanhakijoiden kanssa. Esittelijä haluaisi siksi edistää tämän menettelyn käyttöä eikä 

suinkaan rajoittaa sitä. 19 artiklan tarkistuksilla palautetaan nykyisen Dublin III -asetuksen 

sanamuoto. 

 

Tarkistus  65 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiosta, joka päättää käsitellä 

kansainvälistä suojelua koskevan 

hakemuksen tämän kohdan nojalla, tulee 

hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva 

jäsenvaltio, ja sen on otettava vastatakseen 

kaikista tähän vastuuseen liittyvistä 

velvollisuuksista. Sen on tarvittaessa 

ilmoitettava tästä hakemuksen käsittelystä 

aiemmin vastuussa olleelle jäsenvaltiolle 

tai jäsenvaltiolle, joka toteuttaa menettelyä 

hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan 

jäsenvaltion määrittämiseksi, tai 

jäsenvaltiolle, jolle on esitetty hakijaa 

koskeva vastaanottopyyntö. 

Jäsenvaltiosta, joka päättää käsitellä 

kansainvälistä suojelua koskevan 

hakemuksen tämän kohdan nojalla, tulee 

hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva 

jäsenvaltio, ja sen on otettava vastatakseen 

kaikista tähän vastuuseen liittyvistä 

velvollisuuksista. Sen on asetuksen (EY) 

N:o 1560/2003 18 artiklalla perustetun 

sähköisen DubliNet-viestintäverkon 

välityksellä tarvittaessa ilmoitettava tästä 

hakemuksen käsittelystä aiemmin 

vastuussa olleelle jäsenvaltiolle tai 

jäsenvaltiolle, joka toteuttaa menettelyä 

hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan 

jäsenvaltion määrittämiseksi, tai 

jäsenvaltiolle, jolle on esitetty hakijaa 

koskeva vastaanottopyyntö. 

Or. en 
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Perustelu 

Harkintavaltalauseke, jota tosin käyttävät vain muutamat jäsenvaltiot, on osoittautunut 

joustavaksi ja vaiheittain kehittyväksi välineeksi, jolla voidaan varmistaa humanitaaristen 

perusteiden asianmukainen käsittely yksittäisissä tapauksissa, ja on sen vuoksi ollut 

arvostettu väline sekä jäsenvaltioille että kansalaisjärjestöille, jotka työskentelevät 

turvapaikanhakijoiden kanssa. Esittelijä haluaisi siksi edistää tämän menettelyn käyttöä eikä 

suinkaan rajoittaa sitä. 19 artiklan tarkistuksilla palautetaan nykyisen Dublin III -asetuksen 

sanamuoto. 

 

Tarkistus  66 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Kansainvälistä suojelua hakenut voi 

pyytää 1 kohdan soveltamista 

jäsenvaltiolta, jossa hakemus on jätetty. 

Tällaisen pyynnön on oltava kirjallinen ja 

asianmukaisesti perusteltu. 

Or. en 

Perustelu 

Esittelijä katsoo, että hakija voi pyytää jäsenvaltiota, jossa hän on jättänyt hakemuksensa, 

antamaan hakijalle mahdollisuuden käyttää 19 artiklan 1 kohdan harkintavaltalauseketta. 

Tämän jälkeen jäsenvaltio tutkii, haluaako se käyttää harkintavaltalausekkeen mukaisia 

oikeuksiaan vai ei. Nykyisten sääntöjen mukaan jäsenvaltiot voivat käyttää 19 artiklan 

1 kohdan menettelyä, mutta hakija ei voi tätä muodollisesti pyytää. 

 

Tarkistus  67 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltio, jossa kansainvälistä suojelua 

koskeva hakemus on jätetty ja joka 

toteuttaa menettelyn hakemuksen 

käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion 

määrittämiseksi, voi milloin tahansa ennen 

hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan 

jäsenvaltion määrittämistä pyytää toista 

Jäsenvaltio, jossa kansainvälistä suojelua 

koskeva hakemus on jätetty ja joka 

toteuttaa menettelyn hakemuksen 

käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion 

määrittämiseksi, tai käsittelystä vastuussa 

oleva jäsenvaltio, voi milloin tahansa 

ennen ensimmäisessä käsittelyssä tehtävää 
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jäsenvaltiota vastaanottamaan hakijan, jotta 

omaiset voidaan saattaa yhteen, vaikka 

tämä toinen jäsenvaltio ei olisi 10–13 ja 18 

artiklassa säädettyjen perusteiden nojalla 

vastuussa hakemuksen käsittelystä. 

Henkilöiden, joita asia koskee, on 

ilmaistava suostumuksensa kirjallisesti. 

sisältöä koskevaa päätöstä pyytää toista 

jäsenvaltiota vastaanottamaan hakijan, jotta 

omaiset voidaan saattaa yhteen erityisesti 

perhesyihin, kulttuurisiin tai sosiaalisiin 

siteisiin tai kielitaitoon perustuvista 

humanitaarisista syistä, jotka 

helpottaisivat hakijan integroitumista 

toiseen jäsenvaltioon, vaikka viimeksi 

mainittu jäsenvaltio ei olisi tämän 

asetuksen 10–13 ja 18 artiklassa 

säädettyjen perusteiden nojalla vastuussa 

hakemuksen käsittelystä. Henkilöiden, joita 

asia koskee, on ilmaistava suostumuksensa 

kirjallisesti. 

Or. en 

Perustelu 

The discretionary clause, whilst being used only by a handful of Member States, has provided 

a flexible and progressive tool in order to ensure proper considerations of humanitarian 

grounds in individual cases and has thus been an appreciated tool both among Member States 

and NGOs working with asylum seekers. Your rapporteur therefor would like to further the 

use of the procedure rather than limit it. The amendments in Article 19 restore the wordings 

of the current Dublin III regulation but also add a small extension to broaden the scope 

somewhat in order to allow for broader discretionary rights in the context of the possibility to 

apply for application of the discretionary clause in 19(2a). 

 

 

Tarkistus  68 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Kansainvälistä suojelua hakenut 

voi pyytää 2 kohdan soveltamista 

jäsenvaltiolta, jossa hakemus on jätetty. 

Tällaisen pyynnön on oltava kirjallinen ja 

asianmukaisesti perusteltu ja se on 

osoitettava toimivaltaisille viranomaisille, 

joille hakemus on jätetty. Viranomaisten 

on varmistettava, että pyyntö toimitetaan 

hakijan pyytämän jäsenvaltion 

toimivaltiaisille viranomaisille asetuksen 

(EY) N:o 1560/2003 18 artiklalla 



 

PR\1118296FI.docx 57/96 PE599.751v02-00 

 FI 

perustetun sähköisen DubliNet-

viestintäverkon välityksellä. 

 Jäsenvaltion, joka vastaanottaa 

ensimmäisen alakohdan mukaisen 

pyynnön, on vastattava kahden viikon 

kuluessa, haluaako se ottaa vastuun 

hakemuksen käsittelemisestä. Jäsenvaltio, 

jolle pyyntö on esitetty, voi pidentää 

määräaikaa kahdella lisäviikolla, jos siitä 

ilmoitetaan jäsenvaltiolle, jossa hakemus 

on jätetty, kirjallisesti DubliNet-

viestintäverkon välityksellä. Jos vastausta 

ei ole saatu tähän määräaikaan 

mennessä, pyyntö katsotaan hylätyksi. 

Kansainvälistä suojelua hakevilla ei saa 

olla oikeutta turvautua tähän menettelyyn 

useammin kuin kerran, tämän kuitenkaan 

vaikuttamatta 1 ja 2 kohdan 

soveltamiseen. 

Or. en 

Perustelu 

An applicant should be able to avail him- or herself of the right to apply for the application of 

Article 19(2) in any Member State from any other Member State. Such a possibility removes 

the incentives to abscond in order to travel to this Member State and instead incentivizes 

asylum seekers to apply for asylum in the Member State of first entry. Especially under the 

context of corrective allocation this would create a sort of flexible matching tool between 

applicants and Member States. Under corrective allocation the Member States will have a 

rough idea of the number of applicants that they will be expected to accommodate through 

relocation, this provision will allow Member States to accept applicants with a particular tie 

and desire to travel to their Member State rather than randomly allocated applicants. This 

should allow for the facilitation of integration measures, a reduction of secondary movements 

and more voluntary relocation transfers. The rapporteur wishes to stress that in order for 

such a system to be workable in practice it would have to be strictly based on the 

discretionary right of Member States to approve or reject an application in a streamlined 

process and with no right of appeal in case of rejections. 

 

 

Tarkistus  69 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 b kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 2 b. Jos vastaanottopyynnön saanut 

jäsenvaltio suostuu 2 a kohdan mukaiseen 

pyyntöön, vastuu hakemuksen käsittelystä 

siirtyy tälle jäsenvaltiolle. Jäsenvaltio, 

jossa hakemus on jätetty, varmistaa, että 

hakija siirretään 27 artiklan mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä kohta koskee myös uutta menettelyä, jolla sallitaan 19 artiklan mukaiset hakemukset 

muusta jäsenvaltiosta. Tarkistuksella yksinkertaisesti selvennetään siirtoja koskevaa 

menettelyä tapauksissa, joissa jäsenvaltio hyväksyy uuden menettelyn mukaisen vastuun. 

 

Tarkistus  70 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 c. Komissio laatii 

täytäntöönpanosäädöksellä yhteisen 

lomakkeen, jota käytetään 2 a kohdassa 

tarkoitettuun menettelyyn. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Or. en 

Perustelu 

Menettelyjen yksinkertaistamiseksi ja hallinnollisen taakan keventämiseksi ehdotetaan, että 

komissio laatii täytäntöönpanosäädöksen ja lomakkeen, jota käytetään sellaisen uuden 

menettelyn mukaisissa pyynnöissä, jolla mahdollistetaan 19 artiklan mukaisesti hakemukset 

muusta jäsenvaltiosta. 

 

Tarkistus  71 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 1 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

a) ottamaan 24, 25 ja 30 artiklassa 

säädettyjen edellytysten mukaisesti vastaan 

hakijan, joka on jättänyt hakemuksen 

toisessa jäsenvaltiossa; 

a) ottamaan 24, 24 a, 25 ja 

30 artiklassa säädettyjen edellytysten 

mukaisesti vastaan hakijan, joka on jättänyt 

hakemuksen toisessa jäsenvaltiossa; 

Or. en 

Perustelu 

Tämä on tekninen tarkistus, jolla säännös mukautetaan uuteen 24 a artiklassa ehdotettuun 

menettelyyn (vastaanottoilmoitus). 

 

Tarkistus  72 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltion, joka on vastuussa 

hakemuksen käsittelystä, on 1 kohdan a 

alakohdan soveltamisalaan kuuluvissa 

tapauksissa käsiteltävä kansainvälistä 

suojelua koskeva hakemus tai saatettava 

päätökseen sen käsittely. 

2. Jäsenvaltion, joka on vastuussa 

hakemuksen käsittelystä, on 1 kohdan a tai 

b alakohdan soveltamisalaan kuuluvissa 

tapauksissa käsiteltävä kansainvälistä 

suojelua koskeva hakemus tai saatettava 

päätökseen sen käsittely. 

Or. en 

Perustelu 

Nopeutetut menettelyt ovat tärkeitä välineitä järjestelmän tehokkuuden ylläpitämisessä, kun 

nopeutetaan sellaisten hakemusten käsittelyä, joista on suhteellisen ”helppoa” tehdä päätös. 

Esittelijä ei tue nopeutettujen menettelyjen käyttöä pakenemisesta rankaisemiseen etenkin 

siksi, että se ei olisi erityisen tehokasta. Se jopa antaisi aiheen ajatella, että kannustetaan 

pakenemiseen sellaisia hakijoita, joilla on hyvät mahdollisuudet saada myönteinen päätös 

turvapaikkahakemukseensa. 

 

Tarkistus  73 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltion, joka on vastuussa 

hakemuksen käsittelystä, on 1 kohdan b 

alakohdan soveltamisalaan kuuluvissa 

tapauksissa käsiteltävä kansainvälistä 

suojelua koskeva hakemus tai saatettava 

päätökseen sen käsittely direktiivin 

2013/32/EU 31 artiklan 8 kohdan 

mukaisessa nopeutetussa menettelyssä. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Nopeutetut menettelyt ovat tärkeitä välineitä järjestelmän tehokkuuden ylläpitämisessä, kun 

nopeutetaan sellaisten hakemusten käsittelyä, joista on suhteellisen ”helppoa” tehdä päätös. 

Esittelijä ei tue nopeutettujen menettelyjen käyttöä pakenemisesta rankaisemiseen etenkin 

siksi, että se ei olisi erityisen tehokasta. Se jopa antaisi aiheen ajatella, että kannustetaan 

pakenemiseen sellaisia hakijoita, joilla on hyvät mahdollisuudet saada myönteinen päätös 

turvapaikkahakemukseensa. 

 

Tarkistus  74 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltion, joka on vastuussa 

hakemuksen käsittelystä, on 1 kohdan c 

alakohdan soveltamisalaan kuuluvissa 

tapauksissa käsiteltävä mahdolliset 

lisäselvitykset tai hakijan tekemä uusi 

hakemus direktiivin 2013/32/EU 

mukaisina uusintahakemuksina. 

4. Jos hakemuksen käsittelystä 

vastuussa oleva jäsenvaltio oli 1 kohdan 

c alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa 

lopettanut hakemuksen käsittelyn siksi, 

että hakija oli peruuttanut sen ennen 

ensimmäisessä käsittelyssä itse asian 

osalta tehtävää päätöstä, kyseisen 

jäsenvaltion on varmistettava, että 

hakijalla on oikeus pyytää, että hänen 

hakemuksensa käsittely saatetaan 

päätökseen, tai että hän voi jättää uuden 

kansainvälistä suojelua koskevan 

hakemuksen, jota ei kohdella direktiivissä 
2013/32/EU tarkoitettuna myöhempänä 

hakemuksena. Tällöin jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että hakemuksen käsittely 

saatetaan päätökseen. 
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Or. en 

Perustelu 

Kaikkien lisäselvitysten pakollisella pitämisellä uusina tai myöhempinä hakemuksina on 

merkittäviä menettelyllisiä vaikutuksia hakijaan (turvapaikkamenettelyasetus koskee näitä 

myös osittain). Esittelijä ehdottaa, että tässä kohdassa palataan Dublin III -asetuksen 

sanamuotoon. 

 

Tarkistus  75 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Hakemuksen hylkäämistä 

koskevaan päätökseen, jonka on 1 kohdan 

d alakohdan soveltamisalaan kuuluvissa 

tapauksissa tehnyt hakemuksen 

käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion 

toimivaltainen viranomainen, ei enää 

sovelleta direktiivin 2013/32/EU V luvussa 

säädettyjä oikeussuojakeinoja. 

5. Jos hakemus on 1 kohdan 

d alakohdan soveltamisalaan kuuluvassa 

tapauksessa hylätty ainoastaan 

ensimmäisessä käsittelyssä, hakemuksen 

käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion 

on varmistettava, että asianomaisella 

henkilöllä on tai on ollut mahdollisuus 

tehokkaaseen oikeussuojakeinoon 
direktiivin 2013/32/EU 46 artiklan 

mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Oikeuden tehokkaaseen oikeussuojakeinoon poistaminen turvapaikkahakemusta koskevan 

päätöksen osalta olisi todennäköisesti vastoin perusoikeussopimuksen 47 artiklassa 

vahvistettua oikeutta tehokkaaseen oikeussuojakeinoon. Esittelijä hyväksyy sen, että tässä 

tapauksessa hakija olisi vietävä takaisin käsittelystä vastaavaan jäsenvaltioon (1 kohdan 

d alakohta), mutta hänen olisi voitava edelleen käyttää oikeuksiaan valittaa hakemustaan 

koskevasta päätöksestä. Siksi ehdotetaan palaamista Dublin III -asetuksen sanamuotoon. 

 

Tarkistus  76 

Ehdotus asetukseksi 

21 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Menettely hakemuksen käsittelystä 1. Menettely hakemuksen käsittelystä 
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vastuussa olevan jäsenvaltion 

määrittämiseksi alkaa heti, kun 

kansainvälistä suojelua koskeva hakemus 

on ensimmäisen kerran jätetty johonkin 

jäsenvaltioon , edellyttäen, että jäsenvaltio, 

jossa ensimmäinen hakemus on tehty, ei jo 

ole hakemuksen käsittelystä vastuussa 3 

artiklan 4 tai 5 kohdan nojalla. 

vastuussa olevan jäsenvaltion 

määrittämiseksi alkaa heti, kun 

kansainvälistä suojelua koskeva hakemus 

on ensimmäisen kerran jätetty johonkin 

jäsenvaltioon , edellyttäen, että jäsenvaltio, 

jossa ensimmäinen hakemus on tehty, ei jo 

ole hakemuksen käsittelystä vastuussa 

3 artiklan 5 kohdan nojalla. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä muutos liittyy 3 artiklan 3 ja 4 kohdan poistamiseen. 

 

Tarkistus  77 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) tarvittaessa linkit yhdessä 

matkustavien perheenjäsenten tai 

sukulaisten hakemuksiin; 

b) tarvittaessa linkit perheenjäsenten, 

sukulaisten tai sellaisten hakijaryhmien, 

jotka pyytävät tulla rekisteröidyiksi 

yhdessä matkustaviksi, hakemuksiin; 

Or. en 

Perustelu 

This amendment relates to the modifications proposed in the relocation scheme where your 

rapporteur suggests that applicants should be able to register not only family links but also 

wider connections with whom they would like to be registered together. The intention is not to 

expand the scope of the family definition beyond the proposal of the Commission but to 

enable to relocation (through the corrective allocation mechanism) of groups of applicants 

rather than only individual applicants. This should make it easier to avoid secondary 

movements whilst respecting core wishes of applicants traveling together without creating a 

system where the applicant would be allowed to choose the country responsible for the 

application. The system implies a right for the group to be transferred as group to a country 

determined by the corrective allocation system, not to travel to a specific country of their 

choice. For Member States it would imply facilitated logistical operations as groups of 

arriving applicants will likely require similar support with regards to interpretation etc. 

which will reduce the administrative burdens on the Member States. 
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Tarkistus  78 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 2 kohta – h alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

h) kun sovelletaan VII luvun mukaista 

jakomekanismia, 36 artiklan 4 kohdassa ja 

39 artiklan h alakohdassa tarkoitetut tiedot. 

h) kun sovelletaan VII luvun mukaista 

jakomekanismia, 36 a artiklan 3 kohdassa 

ja 39 artiklan h alakohdassa tarkoitetut 

tiedot. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä on tekninen muutos, joka johtuu 36 artiklan 4 kohdan poistamisesta ja sen eräiden 

näkökohtien siirtämisestä 36 a artiklaan. 

 

Tarkistus  79 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos jäsenvaltio, jossa kansainvälistä 

suojelua koskeva hakemus on jätetty, 

katsoo, että toinen jäsenvaltio on vastuussa 

hakemuksen käsittelystä, sen on 

mahdollisimman nopeasti ja joka 

tapauksessa kuukauden kuluessa 21 

artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta 

hakemuksen jättämispäivästä pyydettävä 

tätä toista jäsenvaltiota ottamaan hakija 

vastaan. 

Jos jäsenvaltio, jossa kansainvälistä 

suojelua koskeva hakemus on jätetty, 

katsoo, että toinen jäsenvaltio on vastuussa 

hakemuksen käsittelystä, sen on 

mahdollisimman nopeasti ja joka 

tapauksessa kahden kuukauden kuluessa 

21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta 

hakemuksen jättämispäivästä pyydettävä 

tätä toista jäsenvaltiota ottamaan hakija 

vastaan. 

Or. en 

Perustelu 

Jäsenvaltiot ovat esittäneet useita huomautuksia, joiden mukaan uudet ehdotetut määräajat 

(kolmesta kuukaudesta yhteen kuukauteen tässä komission ehdotuksessa verrattuna Dublin III 

-asetukseen) ovat epärealistisia. Esittelijä yhtyy siihen, että on tärkeää lyhentää Dublinin 

menettelyjen määräaikaa, mutta katsoo, että jäsenvaltioille olisi annettava kohtuullisesti 

aikaa toteuttaa kaikki tässä asetuksessa säädetyt menettelyt. 
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Tarkistus  80 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä 

alakohdassa säädetään, jos asetuksen 

[ehdotus asetukseksi Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen N:o 603/2013 

uudelleenlaatimisesta] 13 artiklan nojalla 

tallennettuihin tietoihin saadaan Eurodac-

osuma tai jos asetuksen (EU) N:o 767/2008 

21 artiklan 2 kohdan nojalla tallennettuihin 

viisumitietojärjestelmän tietoihin saadaan 

osuma , pyyntö on lähetettävä kahden 

viikon kuluessa osuman saamisesta. 

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä 

alakohdassa säädetään, jos asetuksen 

[ehdotus asetukseksi Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen N:o 603/2013 

uudelleenlaatimisesta] 13 artiklan nojalla 

tallennettuihin tietoihin saadaan Eurodac-

osuma tai jos asetuksen (EU) N:o 767/2008 

21 artiklan 2 kohdan nojalla tallennettuihin 

viisumitietojärjestelmän tietoihin saadaan 

osuma, pyyntö on lähetettävä kuukauden 

kuluessa osuman saamisesta. 

Or. en 

Perustelu 

Jäsenvaltiot ovat esittäneet useita huomautuksia, joiden mukaan uudet ehdotetut määräajat 

(kahdesta kuukaudesta kahteen viikkoon tässä komission ehdotuksessa verrattuna Dublin III -

asetukseen) ovat epärealistisia. Esittelijä yhtyy siihen, että on tärkeää lyhentää Dublinin 

menettelyjen määräaikaa, mutta katsoo, että jäsenvaltioille olisi annettava kohtuullisesti 

aikaa toteuttaa kaikki tässä asetuksessa säädetyt menettelyt. 

 

Tarkistus  81 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Kun on kyse määräaikojen laskemisesta 

alaikäisiä varten, tämän kohdan 

ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa 

tarkoitetut määräajat alkavat juosta 

hetkestä, jolloin edunvalvoja on nimitetty 

ja on saatu päätökseen 8 artiklan 

3 kohdan mukainen arvio alaikäisen 

edusta. 

Or. en 
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Perustelu 

Sen varmistamiseksi, että alaikäisiä koskevia menettelyjä varten on riittävästi aikaa ja että 

alaikäiset saavat tukea koko menettelyn keston ajan, esittelijä ehdottaa, että virallisten 

määräaikojen laskeminen alkaa vasta sitten kun edunvalvoja on nimitetty ja arvio alaikäisen 

edusta on valmistunut. 

 

Tarkistus  82 

Ehdotus asetukseksi 

24 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 24 a artikla 

 Vastaanottoilmoituksen esittäminen 

 1.  Kun hakija siirretään 15 artiklan 

1 a kohdan tai 36 b artiklan 4 kohdan 

mukaisesti toiseen jäsenvaltioon, 

kohdentamisjäsenvaltio määritetään 

satunnaisesti 44 artiklassa tarkoitetulla 

automaattisella järjestelmällä niiden 

jäsenvaltioiden joukosta, jotka eivät sillä 

hetkellä hyödy 34 artiklassa tarkoitetun 

korjaavan jakomekanismin 

soveltamisesta. 

 2.  Kun kohdentamisjäsenvaltio on 

määritetty 1 kohdan mukaisesti, tieto siitä 

siirtyy automaattisesti Eurodac-

järjestelmään ja 

kohdentamisjäsenvaltiolle ilmoitetaan 

automaattisella ilmoituksella. 

 3.  Jäsenvaltio, jossa hakija on 

saapuvilla, ilmoittaa hakijalle 2 kohdan 

mukaisesta määrittämisestä ja 

yhteistyössä turvapaikkaviraston kanssa 

siirron soveltamissäännöistä. 

 4.  Turvapaikkavirasto varmistaa 

hakijan nopean siirron jäsenvaltiosta, 

jossa tämä on saapuvilla, käsittelystä 

vastaavaan jäsenvaltioon. 

 5.  Sovelletaan 39, 40, 41 ja 

42 artiklassa säädettyjä velvoitteita 

soveltuvin osin. 
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Or. en 

Perustelu 

This new procedure applies in two specific cases designed as a deterrent for applicants to 

work against the system. It should be applied in cases where the applicant has not registered 

in the first member state of arrival but moved irregularly within Europe before registering (15 

1a) or where the applicant has falsely declared having family in a specific member state 

(36b(4)) in order to benefit from the family reunification procedure. In the first instance the 

applicant will be deterred from irregularly moving onwards from the first Member State of 

arrival since he or she would not be able to make a specific Member State of choice de facto 

responsible for his or her application. Instead the applicant would, upon applying in a 

Member State that is not that of the first entry be automatically relocated to another 

(randomly decided) Member State. This removes the need for the procedure to return the 

applicant to a specific first Member State of arrival in cases where there are no registrations 

as it has proven impossible to prove which Member State the applicant entered through. In 

the second case it acts like a deterrence for the newly introduced lighter model of family 

reunification where an applicant would be relocated if he or she has claimed to have a family 

link with a specific Member State that would not prove to be legitimate on further scrutiny. 

 

 

Tarkistus  83 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä 

siirtopäätöksen tiedoksiantamisesta 

alkavasta seitsemän päivän määräajasta, 

jonka aikana asianomainen henkilö voi 

käyttää oikeuttaan tehokkaisiin 

oikeussuojakeinoihin 1 kohdan mukaisesti. 

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä 

siirtopäätöksen tiedoksiantamisesta 

alkavasta kohtuullisesta määräajasta, joka 

on vähintään 15 päivää ja jonka aikana 

asianomainen henkilö voi käyttää 

oikeuttaan tehokkaisiin 

oikeussuojakeinoihin 1 kohdan mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Sen varmistamiseksi, että oikeussuojakeinot ovat tehokkaita, on oleellisen tärkeää, että 

henkilöllä on riittävästi aikaa käyttää tätä oikeutta. Seitsemän päivän määräaika on selvästi 

liian lyhyt. Hakijalle on taattava, että hänellä on vähintään 15 päivää aikaa tehdä vetoomus 

varmistaakseen, että järjestelmä antaa asianmukaiset suojatoimet, mutta jäsenvaltioilla olisi 

oltava mahdollisuus halutessaan käyttää pidempää määräaikaa. 
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Tarkistus  84 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 4 kohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Edellä 1 kohdassa säädettyjen 

oikeussuojakeinojen soveltamisala 

rajoitetaan koskemaan sen arvioimista, 

onko rikottu tämän asetuksen 3 artiklan 2 

kohtaa epäinhimillisen tai halventavan 

kohtelun vaaran osalta tai 10–13 artiklaa 

tai 18 artiklaa. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Esittelijä ei pidä mahdollisena vetoomusoikeuden rajoittamista perusoikeuskirjan tiettyihin 

näkökohtiin ottamatta välittömästi huomioon oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, 

joista määrätään perusoikeuskirjan 47 artiklassa. 

 

Tarkistus  85 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 5 kohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Jos 1 kohdassa tarkoitettua 

siirtopäätöstä ei tehdä, jäsenvaltioiden on 

tarjottava tehokkaat oikeussuojakeinot 

muutoksen hakemiseksi tuomioistuimessa, 

kun hakija väittää, että hänen 

perheenjäsenensä tai, ilman huoltajaa 

olevan alaikäisen tapauksessa, hänen 

sukulaisensa oleskelee laillisesti toisessa 

kuin hänen kansainvälistä suojelua 

koskevaa hakemustaan käsittelevässä 

jäsenvaltiossa, ja katsoo sillä perusteella, 

että asianomainen toinen jäsenvaltio on 

vastuussa hänen hakemuksensa 

käsittelystä. 

5. Jos 1 kohdassa tarkoitettua 

siirtopäätöstä ei tehdä, jäsenvaltioiden on 

tarjottava tehokkaat oikeussuojakeinot 

muutoksen hakemiseksi tuomioistuimessa, 

kun hakija väittää, että toinen jäsenvaltio 

on vastuussa hänen hakemuksensa 

käsittelystä. 

Or. en 
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Perustelu 

Esittelijä pitää myönteisenä, että komission uudessa ehdotuksessa annetaan mahdollisuus 

käyttää oikeussuojakeinoja tapauksissa, joissa perheen jälleenyhdistäminen on estetty siirron 

puuttumisen takia jäsenvaltioon, jossa perhe on saapuvilla. Olisi kuitenkin järkevää varsinkin 

unionin tuomioistuimen Ghezelbash-asiassa antaman tuomion valossa laajentaa tämän 

oikeuden soveltamisalaa kaikkiin tapauksiin, joissa on havaittu Dublinin perusteiden väärää 

soveltamista. 

 

Tarkistus  86 

Ehdotus asetukseksi 

31 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Siirron toteuttava jäsenvaltio 

vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat 

hakijan tai muun 20 artiklan 1 kohdan c, d 

tai e alakohdassa tarkoitetun henkilön 

siirtämisestä hakemuksen käsittelystä 

vastuussa olevaan jäsenvaltioon. 

1. Kustannukset, jotka aiheutuvat 

hakijan tai muun 20 artiklan 1 kohdan c, d 

tai e alakohdassa tarkoitetun henkilön 

siirtämisestä hakemuksen käsittelystä 

vastuussa olevaan jäsenvaltioon, katetaan 

Euroopan unionin yleisestä 

talousarviosta. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä on lisätoimenpide, jolla parannetaan jokaisen jäsenvaltion halua rekisteröidä 

viipymättä kaikki niiden alueella saapuvilla olevat turvapaikanhakijat, ja jotta varmistetaan, 

että jäsenvaltioille ei aiheuteta taloudellisia lisäkustannuksia asetuksen säännösten 

noudattamisesta, kaikkien tämän asetuksen mukaisten siirtojen kustannukset katetaan 

Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. 

 

Tarkistus  87 

Ehdotus asetukseksi 

34 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, 

kun 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 

automaattinen järjestelmä osoittaa, että 

niiden kansainvälistä suojelua koskevien 

hakemusten määrä, joiden käsittelystä 

jäsenvaltio on vastuussa III luvussa olevan 

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, 

kun 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 

automaattinen järjestelmä osoittaa, että 

niiden kansainvälistä suojelua koskevien 

hakemusten määrä, joiden käsittelystä 

jäsenvaltio on vastuussa III luvussa olevan 
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3 artiklan 2 tai 3 kohdan sekä 18 ja 19 

artiklan nojalla, lisättynä jäsenvaltioon 

tosiasiallisesti uudelleensijoitettujen 

henkilöiden määrällä, ylittää 150 prosenttia 

asianomaisen jäsenvaltion viiteluvusta, 

joka määritetään 35 artiklassa tarkoitetun 

viiteperusteen pohjalta. 

3 artiklan 2 kohdan sekä 18 ja 19 artiklan 

nojalla, lisättynä jäsenvaltioon 

tosiasiallisesti uudelleensijoitettujen 

henkilöiden määrällä, ylittää 100 prosenttia 

asianomaisen jäsenvaltion viiteluvusta, 

joka määritetään 35 artiklassa tarkoitetun 

viiteperusteen pohjalta. 

Or. en 

Perustelu 

Korjaavaa jakomekanismia olisi käytettävä ennen kuin etua saava jäsenvaltio joutuu 

ongelmiin turvapaikanhakijoiden tulvan takia. Siksi käynnistävää prosenttiosuutta on 

laskettava viiteperusteen 150 prosentista 100 prosenttiin. Esittelijä katsoo lisäksi, että myös 

3 artiklan 1 kohdan perusteiden mukaiset hakemukset olisi laskettava viitearvoon. 

 

Tarkistus  88 

Ehdotus asetukseksi 

36 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Hakijat, jotka ovat jättäneet 

hakemuksensa hyötyvässä jäsenvaltiossa 

34 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 

ilmoituksen jälkeen, kohdennetaan 1 

kohdassa tarkoitetuille jäsenvaltioille, jotka 

määrittävät hakemuksen käsittelystä 

vastuussa olevan jäsenvaltion. 

2. Hakijat, jotka ovat jättäneet 

hakemuksensa hyötyvässä jäsenvaltiossa 

34 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 

ilmoituksen jälkeen, jos hakemuksen 

käsittelystä vastaavaa jäsenvaltiota ei 

kyetty vahvistamaan 19 artiklan 2 a 

kohdan tai 36 b artiklan mukaisesti, 

kohdennetaan 1 kohdassa tarkoitetuille 

jäsenvaltioille, jotka määrittävät 

hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan 

jäsenvaltion. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä merkitsee, että joustava perheenyhdistämismenettely ja mahdollisuus pyytää 

harkintavaltalausekkeen soveltamista olisi sallittava ennen kuin hakija siirretään korjaavaa 

jakomekanismia käyttämällä. 
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Tarkistus  89 

Ehdotus asetukseksi 

36 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Kohdentamista ei sovelleta 

hakemuksiin, joilta todetaan puuttuvan 

käsiteltäväksi ottamisen edellytykset tai 

jotka käsitellään 3 artiklan 3 kohdan 

mukaisessa nopeutetussa menettelyssä. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä poisto johtuu käsiteltäväksi ottamista koskevia menettelyjä ennen hakemuksen 

käsittelystä vastaavan jäsenvaltion määrittämistä koskevan 3 artiklan 3 kohdan poistamisesta. 

Olisi pantava merkille, että kaikki jäsenvaltiot voivat vapaasti soveltaa käsiteltäväksi 

ottamista koskevaa testiä turvapaikkamenettelyasetuksen säännösten mukaisesti heti, kun 

vastuu on määritetty. 

 

Tarkistus  90 

Ehdotus asetukseksi 

36 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Hyötyvän jäsenvaltion on 

varmistettava, että hakijat, jotka ovat 

jättäneet hakemuksensa hyötyvässä 

jäsenvaltiossa 34 artiklassa tarkoitetun 

kohdentamisilmoituksen jälkeen, voivat 

käyttää 19 artiklan 2 a kohdassa ja 

36 b artiklassa tarkoitettua menettelyä. 

Or. en 

Perustelu 

The procedure referred to in 19(2a) is the new possibility to request the application of the 

discretionary clause directly from the Member State of first entry which would remove the 

incentives for applicants to attempt avoiding registration in order to be able to avail 

themselves of this possibility. It would leave decision on acceptance of the request with the 

Member State concerned but would at the same time allow for the expression of a preference 
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by the asylum seeker that would thus gain in agency through the proposal and would likely 

become more willing to participate in the system. The rule relative to the procedure in 36b 

refers to the new light procedure on family reunification which would allow applicants with 

family to quickly reunite with them. 

 

 

Tarkistus  91 

Ehdotus asetukseksi 

36 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Kun viiteperustetta sovelletaan 1 

kohdan nojalla, 44 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettu automaattinen järjestelmä 

osoittaa kohdentamisjäsenvaltion ja 

ilmoittaa tästä viimeistään 72 tunnin 

kuluttua 22 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetusta rekisteröinnistä hyötyvälle 

jäsenvaltiolle ja kohdentamisjäsenvaltiolle 

sekä kirjaa kohdentamisjäsenvaltion 23 

artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun 

sähköiseen tiedostoon. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä artikla poistetaan, koska kohdentamisjäsenvaltion määrittämistä koskevaa uutta 

järjestelmää on ehdotettu 36 a artiklassa. 

 

Tarkistus  92 

Ehdotus asetukseksi 

36 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 36 a artikla 

 Kohdentamisjäsenvaltion määrittäminen 

 1. Edellä 35 artiklassa tarkoitetun 

viiteperusteen perusteella 44 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettu automaattinen 

järjestelmä osoittaa kuusi jäsenvaltioita, 

joissa on lukumääräisesti vähiten 
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hakijoita suhteessa niiden osuuteen 

oikeudenmukaisessa jakomallissa. 

 2. Automaattinen järjestelmä avaa 

siirtolistan, jossa on 30 paikkaa kullekin 

näistä kuudesta jäsenvaltiosta. 

Turvapaikkaviraston on varmistettava, 

että hakijat osoitetaan johonkin avoimista 

siirtolistoista 41 artiklan mukaisesti. 

 3. Aina kun kaikki siirtolistassa 

käytettävissä olevat paikat on täytetty 

2 kohdan mukaisesti, automaattinen 

järjestelmä ilmoittaa tämän tiedon 

hyötyvälle jäsenvaltiolle ja 

kohdentamisjäsenvaltiolle ja lisää 

kohdentamisjäsenvaltion 23 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettuun sähköiseen 

tiedostoon. 

 4. Kun siirtolista on täynnä 

3 a kohdan mukaisesti, automaattinen 

järjestelmä avaa uuden siirtolistan sitä 

jäsenvaltiota varten, jolla on 

lukumääräisesti vähinten hakijoita 

suhteessa sen osuuteen 

oikeudenmukaisessa jakomallissa ja jota 

varten ei ole vielä avattu listaa. 

Or. en 

Perustelu 

This would create a new system for the corrective allocation of applicants that would allow 

for the relocation both of individual applicants and groups of applicants. It would maintain 

the automated nature of the system and would not introduce any element of choice of 

destination for the applicants but it would enable groups of applicants that have declared 

themselves being a group to be relocated together rather than being split up between a large 

number of Member States. Your rapporteur believes that this would have a positive effect on 

integration, work to reduce secondary movements and reduce administrative burdens on 

Member States. 

 

 

Tarkistus  93 

Ehdotus asetukseksi 

36 b artikla (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 36 b artikla 

 Perheenyhdistämismenettely korjaavassa 

jakomekanismissa 

 1. Edellä 34 artiklan mukaisen 

korjaavan jakomekanismin soveltamisesta 

hyötyvän jäsenvaltion on vastattava 

erityisen perheenyhdistämismenettelyn 

soveltamisesta hakijaan, jotta 

varmistetaan nopea perheen yhdistäminen 

ja hakijoiden mahdollisuus käyttää 

turvapaikkamenettelyjä silloin, kun 

lähtökohtaisesti on riittäviä viitteitä siitä, 

että heillä todennäköisesti on oikeus 10–

12 tai 13 artiklan mukaiseen 

perheenyhdistämiseen. 

 2. Määrittäessään, onko riittäviä 

viitteitä siitä, että hakijalla on 

pyytämässään jäsenvaltiossa perhettä, 

määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion on 

varmistettava, että hakija on ymmärtänyt 

perheenjäseniä ja/tai sukulaisia koskevan 

sovellettavan määritelmän, ja 

varmistettava, että hakija on varma siitä, 

että oletetut perheenjäsenet ja/tai 

sukulaiset eivät ole saapuvilla toisessa 

jäsenvaltiossa. Määrittämisestä vastaavan 

jäsenvaltion on lisäksi varmistettava, että 

hakija ymmärtää, että hänen ei anneta 

jäädä jäsenvaltioon, jossa hän väittää 

olevan perheenjäseniään ja/tai 

sukulaisiaan, ellei kyseinen jäsenvaltio 

voi varmentaa tällaista väitettä. Jos 

hakijan antamat tiedot eivät anna selkeää 

syytä epäillä perheenjäsenten ja/tai 

sukulaisten olemista saapuvilla hakijan 

ilmoittamassa jäsenvaltiossa, on 

lähtökohtaisesti pääteltävä, että hakijalla 

on perheenjäseniä ja/tai sukulaisia 

kyseisessä jäsenvaltiossa ja että 1 kohdan 

vaatimukset täyttyvät. 

 3. Jos 1 ja 2 kohdan nojalla 

päätellään, että lähtökohtaisesti hakijalla 

on todennäköisesti oikeus perheen 

yhdistämiseen 10–12 tai 13 artiklan 
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mukaisesti, hyötyvä jäsenvaltio ilmoittaa 

asiasta kyseiselle jäsenvaltiolle ja hakija 

siirretään siihen jäsenvaltioon. 

 4. Edellä 3 kohdassa tarkoitetun 

menettelyn mukaisesti hakijan 

vastaanottavan jäsenvaltion on 

määritettävä, täyttyvätkö 10–12 tai 

13 artiklassa mukaiset 

perheenyhdistämisen edellytykset. Jos 

määritetään, että perheenyhdistämistä 

koskevat edellytykset eivät täyty, 

vastaanottavan jäsenvaltion on 

varmistettava, että hakija siirretään 

toiseen jäsenvaltioon 24 a artiklassa 

säädettyä menettelyä noudattaen. 

 5. Sen jäsenvaltion toimivaltaisten 

viranomaisten, jossa hakija väittää olevan 

saapuvilla perheenjäseniään ja/tai 

sukulaisiaan, on avustettava 

määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion 

toimivaltaisia viranomaisia vastaamaan 

mahdollisiin kysymyksiin, joilla pyydetään 

tarkennusta siihen, ovatko väitetyt 

perhesiteet aitoja. 

Or. en 

Perustelu 

This new procedure creates a light family reunification procedure which would allow a quick 

access to the asylum procedure for all applicants with family somewhere in Europe. It would 

operate on the basis that the Member State where the applicant first applies does a light 

check to determine whether it is likely that the applicant has family somewhere else in the 

European Union. If this is the case the applicant is transferred to this member state that has 

to make the full formal determination of whether the conditions for family reunification are 

fulfilled or not. If they are not fulfilled the applicant would be automatically relocated to 

another Member State in order to prevent abusive claims of family ties.  

 

 

Tarkistus  94 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla 
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Komission teksti Tarkistus 

37 artikla Poistetaan. 

Yhteisvastuu rahoituksesta  

1.  Tämän asetuksen voimaantuloa 

seuraavan kolmen kuukauden jakson 

päättyessä ja sen jälkeen kunkin 12 

kuukauden jakson päättyessä jäsenvaltio 

voi kirjata automaattiseen järjestelmään 

tiedon siitä, että se keskeyttää 

väliaikaisesti osallistumisensa tämän 

asetuksen VII luvussa esitettyyn 

korjaavaan jakomekanismiin, ja ilmoittaa 

asiasta jäsenvaltioille, komissiolle ja 

Euroopan turvapaikkavirastolle. 

 

2.  Tässä tapauksessa 44 artiklan 1 

kohdassa tarkoitettu automaattinen 

järjestelmä soveltaa viiteperustetta tämän 

12 kuukauden jakson ajan niihin 

jäsenvaltioihin, joiden vastuulla olevien 

hakemusten määrä alittaa niiden 35 

artiklan 1 kohdan nojalla lasketun 

osuuden, tiedon kirjannutta jäsenvaltiota 

lukuun ottamatta, sekä hyötyvään 

jäsenvaltioon. Järjestelmä laskee tiedon 

kirjanneen jäsenvaltion osuuteen jokaisen 

hakemuksen, joka olisi kohdennettu 

tiedon kirjanneelle jäsenvaltiolle 36 

artiklan 4 kohdan nojalla. 

 

3.  Automaattinen järjestelmä 

ilmoittaa 2 kohdassa tarkoitetun 12 

kuukauden jakson päättyessä 

jäsenvaltiolle, joka ei osallistu korjaavaan 

jakomekanismiin, niiden hakijoiden 

määrän, jotka olisi muussa tapauksessa 

kohdennettu sille. Kyseisen jäsenvaltion 

on sen jälkeen suoritettava 250 000 euron 

suuruinen solidaarisuusmaksu kustakin 

hakijasta, joka olisi muussa tapauksessa 

kohdennettu kyseiselle jäsenvaltiolle 

päättyneen 12 kuukauden jakson aikana. 

Solidaarisuusmaksu suoritetaan 

jäsenvaltiolle, jonka on määritetty olevan 

vastuussa asianomaisten hakemusten 

käsittelystä. 
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4.  Komissio hyväksyy 

täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 3 

kohdan täytäntöönpanoa koskevista 

yksityiskohtaisista järjestelyistä 56 

artiklassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

 

5.  Euroopan unionin 

turvapaikkavirasto seuraa 

solidaarisuusmaksumekanismin 

soveltamista ja raportoi siitä komissiolle 

vuosittain. 

 

Or. en 

Perustelu 

Korjaavan jakomekanismin tarkoituksena on tasapainottaa vastuiden epäoikeudenmukaista 

jakautumista järjestelmässä, joka aiheuttaa suurta kuormitusta etulinjan jäsenvaltioille. 

Antamalla muille jäsenvaltioille mahdollisuus ostaa itsensä ulos järjestelmästä ei toimittaisi 

oikeudenmukaisesti etulinjan jäsenvaltioita kohtaan. Tällaisen järjestelmän toiminnan 

varmistamiseksi pois jättäytymisen kustannusten olisi oltava niin varoittavan korkeita, että 

niistä tulisi periaatteessa epäoikeudenmukaisia myös taloudeltaan vähemmän vahvoille 

jäsenvaltioille. Lopuksi esittelijä ei kannata ajatusta siitä, että jäsenvaltio maksaa siitä, että 

voi välttää vastuuta kansainvälistä suojelua tarvitsevien ihmisten auttamisesta. 

 

Tarkistus  95 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) siirtämään hakijan 

kohdentamisjäsenvaltioon viimeistään 

neljän viikon kuluttua lopullisen 

siirtopäätöksen tekemisestä. 

c) tarjoamaan tarvittavaa tukea sen 

varmistamiseksi, että turvapaikkavirasto 

kykenee siirtämään hakijan 

kohdentamisjäsenvaltioon viimeistään 

neljän viikon kuluttua lopullisen 

siirtopäätöksen tekemisestä. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistus liittyy ehdotettuun siirtoja koskevan vastuun siirtämiseen turvapaikkavirastolle. 
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Tarkistus  96 

Ehdotus asetukseksi 

40 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jos turvallisuustarkistuksen tulos 

vahvistaa, että hakijan voidaan painavista 

syistä katsoa olevan vaaraksi kansalliselle 

turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle, 

hyötyvä jäsenvaltio, jossa hakemus on 

jätetty, on vastuussa myös hakemuksen 

käsittelystä, ja sen on käsiteltävä hakemus 

direktiivin 2013/32/EU 31 artiklan 8 

kohdan mukaisessa nopeutetussa 

menettelyssä. 

3. Jos turvallisuustarkistuksen tulos 

vahvistaa, että hakijan voidaan painavista 

syistä katsoa olevan vaaraksi kansalliselle 

turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle, 

hyötyvä jäsenvaltio, jossa hakemus on 

jätetty, on vastuussa myös hakemuksen 

käsittelystä, ja se voi käsitellä hakemuksen 

direktiivin 2013/32/EU 31 artiklan 

8 kohdan mukaisessa nopeutetussa 

menettelyssä. 

Or. en 

Perustelu 

Dublinin asetuksessa olisi vahvistettava selkeät säännöt hakemuksia koskevien vastuiden 

määrittämiselle jäsenvaltioiden välillä. Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä oikeus 

turvapaikkamenettelyasetuksen puitteissa arvioida paras menettely hakemusten 

käsittelemiseksi. Jos tämä saavutetaan parhaiten nopeutetulla menettelyllä, sen olisi oltava 

mahdollista, mutta ei pakollista. 

 

Tarkistus  97 

Ehdotus asetukseksi 

41 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Hakijat, jotka ovat rekisteröineet 

itsensä 22 artiklan 1 kohdan 

b alakohdassa tarkoitetuiksi yhdessä 

matkustaviksi, ja joihin sovelletaan 

jakomekanismia mutta jotka eivät ole 

toistensa perheenjäseniä, on 

mahdollisuuksien mukaan jaettava 

samaan jäsenvaltioon. 

Or. en 
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Perustelu 

Esittelijän ehdottamassa tarkistetussa sisäistä siirtoa koskevassa mallissa hakijat voitaisiin 

siirtää ryhmissä jäsenvaltioihin sen sijaan, että heidät sijoitetaan yksittäin. Tämä ei 

kuitenkaan sisältäisi oikeutta valita kohde ja olisi mahdollista ainoastaan mahdollisuuksien 

mukaan, toisin kuin perheenjäsenten kohdalla, jotka siirretään aina samaan jäsenvaltioon. 

 

Tarkistus  98 

Ehdotus asetukseksi 

42 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kustannuksista, jotka aiheutuvat hakijan 

siirtämisestä kohdentamisjäsenvaltioon, 

suoritetaan hyötyvälle jäsenvaltiolle 500 

euron kertakorvaus 38 artiklan c 

alakohdan nojalla siirrettyä henkilöä 

kohden. Rahoitustuki pannaan täytäntöön 

soveltamalla asetuksen (EU) N:o 

516/2014 18 artiklassa vahvistettuja 

menettelyjä. 

Kustannukset, jotka aiheutuvat 

turvapaikkavirastolle hakijan siirtämisestä 

kohdentamisjäsenvaltioon, katetaan 

Euroopan unionin yleisestä talousarviosta 

300 euron kertakorvauksena 38 artiklan 

c alakohdan nojalla siirrettyä henkilöä 

kohden. 

Or. en 

Perustelu 

Esittelijä ehdottaa, että vastuu siirroista siirretään Dublinin asetuksessa jäsenvaltioilta 

turvapaikkavirastolle. Laskemalla 500 euron korvaus 300 euroon saataisiin merkittäviä 

säästöjä, jotka esittelijän mielestä olisi sijoitettava järjestelmän tukemiseen. 

 

Tarkistus  99 

Ehdotus asetukseksi 

43 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Automaattinen järjestelmä ilmoittaa 

jäsenvaltioille ja komissiolle välittömästi, 

kun sellaisten hyötyvässä jäsenvaltiossa 

jätettyjen hakemusten määrä, joiden 

käsittelystä se on vastuussa tämän 

asetuksen nojalla, laskee alle 90 prosenttiin 

sen 35 artiklan 1 kohdan mukaisesta 

Automaattinen järjestelmä ilmoittaa 

jäsenvaltioille ja komissiolle välittömästi, 

kun sellaisten hyötyvässä jäsenvaltiossa 

jätettyjen hakemusten määrä, joiden 

käsittelystä se on vastuussa tämän 

asetuksen nojalla, laskee alle 75 prosenttiin 

sen 35 artiklan 1 kohdan mukaisesta 
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osuudesta. osuudesta. 

Or. en 

Perustelu 

It is proposed that corrective allocation commences once the quota of a Member State has 

been fulfilled (at 100%). Your rapporteur suggests lowering the point at which corrective 

allocation ceases to 75% of the quota in order to avoid situations where a Member State 

continuously close to this level of capacity in relation to arrivals would be going in and out of 

the corrective allocation mechanism. Once the arrivals have diminished to 75% of the 

national quota it could reasonably be argued that the risk that the Member State would 

shortly once again need the support of the corrective allocation mechanism would be much 

smaller. This will increase the predictability and stability of the system. 

 

 

Tarkistus  100 

Ehdotus asetukseksi 

VII a luku (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 VII a luku 

 Vastavuoroinen solidaarisuus 

Or. en 

 

Tarkistus  101 

Ehdotus asetukseksi 

43 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 43 a artikla 

 Korjaavan jakomekanismin soveltamisen 

keskeyttäminen 

 Jos jäsenvaltioon sovelletaan asetuksen 

(EU) 2016/1624 19 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettua päätöstä sen johdosta, että 

jäsenvaltio ei ole täyttänyt 

asianmukaisesti ulkorajojen vartioimista 

koskevia velvoitteitaan, neuvosto voi 
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komission ehdotuksesta antaa viipymättä 

täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen 

tämän asetuksen 34 artiklassa tarkoitetun 

korjaavan jakomekanismin soveltamisen 

keskeyttämisestä kyseisen jäsenvaltion 

osalta. Päätös korjaavan jakomekanismin 

soveltamisen keskeyttämisestä on 

voimassa määritellyn ajan, joka on 

enintään yksi vuosi, ja joka voidaan 

uusia. Valmistellessaan ja laatiessaan 

täytäntöönpanosäädöstä komissio 

varmistaa kaikkien asiakirjojen, myös 

säädösesityksen, hyvissä ajoissa ja 

yhtäaikaisesti tapahtuvan välittämisen 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 

Euroopan parlamentille ilmoitetaan 

viipymättä kaikista myöhemmistä 

toimenpiteistä ja tehdyistä päätöksistä. 

Or. en 

Perustelu 

It is necessary to ensure that all Member States exercise an appropriate control and 

management of their part of the external border of the European Union. In order to ensure 

that Member States are properly incentivised to do so, and as a measure of last resort should 

there be a major problem, there should be an option to suspend the application of the 

corrective allocation mechanism for a determined period until any issues are remedied by the 

benefitting Member State. The pre-requisite for such an action should in your rapporteurs 

view be that there already exists an active decision under the existing provisions of the 

European Border and Coast Guards Regulation (EBCGR). The commission would then, if it 

deems that the situation requires it, present an implementing act for the adoption by the 

Council (by qualified majority). Your rapporteur considered using a delegated act in this 

context in order to also give the European Parliament a say in the procedure but due to the 

way this instrument works it would have implied that council would automatically accept the 

proposal from the European Commission unless there was a qualified majority -against- the 

proposal to suspend the corrective allocation system. The procedure in the EBCGR also 

foresees an implementing act with similar safeguards with regards to the information to the 

European Parliament. 

 

 

Tarkistus  102 

Ehdotus asetukseksi 

43 b artikla (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 43 b artikla 

 Pakkokeinot 

 Jos jäsenvaltio ei täytä VII luvun 

mukaisia velvoitteitaan, sovelletaan 

asetuksen EU N:o 1303/2013 XXX 

artiklaa, sellaisena kuin se on muutettuna 

asetuksella (EU) N:o XXXX. 

Or. en 

Perustelu 

Your rapporteur is of the view that there should be clear consequences if a Member State 

would not respect its obligations with respect to the solidarity measures under this regulation. 

Normally your rapporteur would assume that every Member State would to the best of their 

ability faithfully apply the Union law, unfortunately recent statements by various national 

leaders give reason to doubt this. With this background the rapporteur favours introducing a 

system of conditionality in Regulation 1303/2013 governing the use of the European 

Structural and Investment Funds between the complete participation by Member States in the 

solidarity aspects of this regulation and the national envelopes for the European Structural 

and Investment Funds. Your rapporteur notes that Regulation 1303/2013 is currently under 

review and that the substantive measures should be introduced directly into the modified 

proposal of regulation 1303/2013, and not in this regulation. It should also be noted that the 

commission has proposed that the area of migration and asylum should be covered as a 

priority area for the cohesion policy. The structural and investment funds are based on the 

principle of solidarity between Member States. It would seem, in the view of the rapporteur, 

illogical that Member States would be able to benefit from the solidarity of other Member 

States through these funds whilst at the same time not abiding by key provisions of solidarity 

within the framework of the Common European Asylum Policy, especially as this is suggested 

as a key policy area for European cohesion policy. 

 

 

Tarkistus  103 

Ehdotus asetukseksi 

44 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Perustetaan automaattinen 

järjestelmä kansainvälistä suojelua 

koskevien hakemusten rekisteröimiseksi ja 

niitä koskevien osuuksien seuraamiseksi 22 

artiklan mukaisesti ja VII luvussa säädetyn 

1. Perustetaan automaattinen 

järjestelmä kansainvälistä suojelua 

koskevien hakemusten rekisteröimiseksi ja 

niitä koskevien osuuksien seuraamiseksi 22 

ja 24 a artiklan mukaisesti ja VII luvussa 
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jakomekanismin soveltamiseksi. säädetyn jakomekanismin soveltamiseksi. 

Or. en 

Perustelu 

Automaattisella järjestelmällä pitäisi voida tukea paitsi korjaavaa jakomekanismia, myös 

24 a artiklassa säädettyä jakomallia. 

 

Tarkistus  104 

Ehdotus asetukseksi 

45 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Euroopan unionin 

turvapaikkavirastolla on oltava pääsy 

automaattiseen järjestelmään, jotta se voi 

tallentaa järjestelmään viiteperusteen ja 

mukauttaa sitä 35 artiklan 4 kohdan 

mukaisesti ja tallentaa järjestelmään 22 

artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja tietoja. 

2. Euroopan unionin 

turvapaikkavirastolla on oltava pääsy 

automaattiseen järjestelmään, jotta se voi 

tallentaa järjestelmään viiteperusteen ja 

mukauttaa sitä 35 artiklan 4 kohdan 

mukaisesti, tallentaa järjestelmään 

22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja tietoja 

ja täyttää 36 a artiklan mukaiset 

velvoitteensa. 

Or. en 

Perustelu 

Uudessa 36 a artiklassa ehdotetaan, että turvapaikkavirasto velvoitetaan ”täyttämään” 

korjaavaan jakoon osallistuvien valtioiden hakijalistat. Tällä tarkistuksella varmistetaan, että 

virastolla on pääsy sähköiseen järjestelmään hakijalistojen täyttämiseksi. 

 

Tarkistus  105 

Ehdotus asetukseksi 

53 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Poiketen 35 artiklan soveltamisesta 

korjaavan jaon viiteperuste lasketaan 

käyttäen liitteessä I a olevaa kaavaa 

ensimmäisten viiden vuoden aikana ... 

[Date of Entry into force of this 
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Regulation] jälkeen. 

Or. en 

Perustelu 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation (in an Annex). The political idea is to ensure that Member States that do not have 

as much experience with receiving applicants for international protection should be given the 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 

a continued higher burden on Member States which have historically received many 

applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 

a more equitable sharing of responsibilities.The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 

applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 

in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 

corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 

year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 

the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 

of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 

force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 

historical applications to a fair system. 

 

 

Tarkistus  106 

Ehdotus asetukseksi 

53 artikla – 2 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Poiketen 38 artiklan c kohdan 

soveltamisesta korjaavasta 

jakomekanismista hyötyvän jäsenvaltion 

on varmistettava hakijan siirtäminen 

kohdentamisjäsenvaltioon viimeistään 

neljän viikon kuluessa lopullisen 

siirtopäätöksen tekemisestä ensimmäisten 

viiden vuoden aikana ... [date of entry into 

force of this Regulation] jälkeen. 

 Poiketen 42 artiklan 1 kohdan 

soveltamisesta kustannuksista, jotka 

aiheutuvat hakijan siirtämisestä 

kohdentamisjäsenvaltioon, suoritetaan 
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hyötyvälle jäsenvaltiolle 300 euron 

kertakorvaus 53 artiklan nojalla siirrettyä 

henkilöä kohden. Tällainen rahoitustuki 

pannaan täytäntöön soveltamalla 

asetuksen (EU) N:o 516/2014 

18 artiklassa vahvistettuja menettelyjä. 

Or. en 

Perustelu 

Tällä tarkistuksella luodaan viiden vuoden ajanjakso, jonka kuluessa jäsenvaltiot säilyttävät 

korjaavan jakomekanismin mukaiset vastuunsa ja poiketaan siten 38 artiklan c kohdan 

soveltamisesta, jotta turvapaikkavirastolle annettaisiin riittävästi aikaa rakentaa tehtäviensä 

hoitamisen edellyttämää osaamista ja organisaatiota. Turvapaikkavirasto saa yhteistä 

turvapaikkajärjestelmää koskevan asetuksen mukaisia monia lisätehtäviä. On välttämätöntä, 

että virasto voi keskittyä ensin järjestelmän useimpiin keskeisiin näkökohtiin, jotta se voi 

jatkaa korkealaatuisten palvelujen tarjoamista. 

 

Tarkistus  107 

Ehdotus asetukseksi 

58 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Turvapaikkaviraston olisi tehtävä 

inventaario ilman huoltajaa olevien 

alaikäisten vastaanottokapasiteetista 

kaikissa jäsenvaltioissa 53 artiklan 

2 kohdassa tarkoitetun siirtymäkauden 

aikana, jotta voidaan tunnistaa puutteet ja 

tarjota jäsenvaltioille tukea niiden 

poistamiseksi. 

Or. en 

Perustelu 

On erityisen tärkeää, että ilman huoltajaa olevat alaikäiset, jotka siirretään korjaavan 

jakomekanismin mukaisesti, saavat asianmukaista hoivaa jokaisessa Euroopan unionin 

jäsenvaltiossa. Siksi olisi asianmukaista, että turvapaikkavirastolle annetaan tehtäväksi 

arvioida jäsenvaltioiden kapasiteetti ottaa vastaan ilman huoltajaa olevia alaikäisiä, jotta 

voidaan tarjota apua niille jäsenvaltioille, joiden kapasiteettia on tarpeen parantaa. 
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Tarkistus  108 

Ehdotus asetukseksi 

60 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kumotaan asetus (EU) N:o 604/2013 

niiden jäsenvaltioiden keskinäisten 

suhteiden osalta, joita tämä asetus sitoo . 

Kumotaan asetus (EU) N:o 604/2013. 

Or. en 

Perustelu 

Esittelijä katsoo, että ulkopuolelle jättäytyvillä jäsenvaltioilla olisi oltava selkeä mahdollisuus 

valita joko Dublinin järjestelmään kuuluminen tai sen ulkopuolelle jääminen. Olisi 

tarpeettoman monimutkaista antaa eräille jäsenvaltioille mahdollisuus jäädä Dublin III -

asetuksen piiriin, kun kaikki muut ovat siirtyneet Dublin IV -järjestelmään. 

 

Tarkistus  109 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I a (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Liite I a 

 Siirtymäjärjestelyt 35 artiklassa mainitun 

viiteperusteen laskemiseksi. 

 1. Korjaavan jakomekanismin 

toteuttamisessa kunkin jäsenvaltion 

viiteluku tässä liitteessä määritellyn 

siirtymäkauden aikana määritellään 

perusviitearvon ja 35 artiklassa 

tarkoitetun viiteperusteen yhdistelmänä. 

Tätä tilapäistä viitearvoa kutsutaan 

tilapäiseksi viitearvoksi ja sitä sovelletaan 

35 artiklassa tarkoitetun viitearvon sijasta 

siirtymäaikana. 

 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 

perusviitearvo lasketaan laskemalla 

yhteen jäsenvaltiossa vuosina 2011, 2102, 

2013, 2014 ja 2016 esitetyt hakemukset, 

käyttäen Eurostatin lukuja, jaettuna 

kaikissa jäsenvaltioissa kyseisen 
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ajanjakson aikana esitettyjen hakemusten 

kokonaismäärällä. 

 3. Euroopan unionin 

turvapaikkaviraston on vahvistettava 

perusviitearvo ja 35 artiklassa tarkoitettu 

viitearvo. 

 4. Siirtymäviitearvo lasketaan 

seuraavasti: 

 a) voimaantulopäivästä voimaantuloa 

seuraavan ensimmäisen kalenterivuoden 

loppuun (”vuosi X”) siirtymäviitearvo on 

sama kuin perusviitearvo; 

 b) vuonna X+1 siirtymäviitearvo 

koostuu 80-prosenttisesti 

perusviitearvosta ja 20-prosenttisesti 

tämän asetuksen 35 artiklassa 

tarkoitetusta viitearvosta; 

 c) vuonna X+2 siirtymäviitearvo 

koostuu 60-prosenttisesti 

perusviitearvosta ja 40-prosenttisesti 

tämän asetuksen 35 artiklassa 

tarkoitetusta viitearvosta; 

 d) vuonna X+3 siirtymäviitearvo 

koostuu 40-prosenttisesti 

perusviitearvosta ja 60-prosenttisesti 

tämän asetuksen 35 artiklassa 

tarkoitetusta viitearvosta; 

 e) vuonna X+4 siirtymäviitearvo 

koostuu 20-prosenttisesti 

perusviitearvosta ja 80-prosenttisesti 

tämän asetuksen 35 artiklassa 

tarkoitetusta viitearvosta; 

 5. Edellä 4 kohdan e alakohdassa 

mainitun jakson päättymisen jälkeen 

viitearvo lasketaan 35 artiklan säännösten 

mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation. Due to technical limitations in the EP amendment tools the rapporteur has opted 

for a written rule, this could potentially be simplified by use of mathematical formulas in the 
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final version of the text. The political idea is to ensure that Member States that do not have as 

much experience with receiving applicants for international protection should be given the 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 

a continued higher burden on Member States which have historically received many 

applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 

a more equitable sharing of responsibilities.The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 

applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 

in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 

corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 

year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 

the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 

of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 

force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 

historical applications to a fair system. 
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PERUSTELUT 

Yhteisvastuuseen perustuva hyvin toimiva turvapaikkajärjestelmä on mahdollinen! 

 

Nykyisessä Dublinin asetuksessa, jossa määritetään turvapaikkahakemuksen käsittelemisestä 

vastuussa oleva valtio, ei enää sovellu tarkoitukseensa. Tämä tuli selvästi esiin vuonna 2015, 

kun yli miljoona ihmistä pakeni sotaa, konflikteja ja vainoa ja anoi kansainvälistä suojelua 

EU:sta, mikä johti Dublinin järjestelmän täydelliseen romahtamiseen. 

 

Vastauksena tähän komissio esitti toukokuussa 2016 ehdotuksen tarkistetuksi Dublinin 

asetukseksi. Tultuani nimitetyksi Euroopan parlamentin tätä uudelleentarkastelua 

käsitteleväksi esittelijäksi olen analysoinut ehdotusta ja käynnistänyt työn Euroopan 

parlamentin kannan laatimiseksi. Nyt olen valmis esittelemään mietintöluonnokseni. 

 

EU on nyt valinnan edessä. Emme enää voi jatkaa vesitettyjen kompromissiratkaisujen 

varassa ja antaa kriiseihin äkkiä kyhättyjä tilapäisvastauksia, joista tiedämme jo etukäteen, 

että ne tullaan panemaan täytäntöön liian myöhään tai ei panna lainkaan täytäntöön. On 

ajateltava innovoivasti ja luovasti. Johtopäätökseni on, että nykyistä Dublinin asetusta on 

muutettava perusteellisesti ja että uudessa asetuksessa on varmistettava, että 

• kaikki valtiot jakavat vastuun turvapaikanhakijoista  

• ulkorajoilla olevat jäsenvaltiot, jotka ovat useimpien pakolaisten ensimmäinen 

saapumispaikka Euroopassa, ottavat vastuun kaikkien saapuvien rekisteröinnistä 

ja EU:n ulkorajojen suojelusta ja ylläpitämisestä 

• kansainvälistä suojelua tarvitsevat ihmiset saavat suojaa nopeammin kuin 

nykyisin, kun taas ne, joilla todistetusti ei ole oikeutta turvapaikkaan, 

palautetaan kotimaihinsa nopeasti ja ihmisarvoisella tavalla. 

 

On aika lopettaa tuki järjestelmälle, jossa pakolaiset pakotetaan häikäilemättömien 

ihmiskauppiaiden käsiin Eurooppaan salakuljetettaviksi. Sen sijaan on luotava järjestelmä, 

jossa kannustetaan kaikkia pakolaisia välittömästi rekisteröitymään EU:n alueelle 

saapuessaan. 

 

Turvapaikanhakijoiden olisi voitava luottaa siihen, että heihin sovelletaan oikeudellisesti 

asianmukaista turvapaikkaprosessia riippumatta siitä, mihin jäsenvaltioon he jättävät 

hakemuksensa. Heidän olisi myös voitavat tietää, että he eivät voi päättää itse mistä EU:n 

jäsenvaltiosta he hakevat turvapaikkaa, vaan että Euroopan unioni tutkii heidän 

turvapaikkapyyntönsä ja mahdollisesti myöntää heille kansainvälisen suojelun. 

 

Uuden Dublinin asetuksen on oltava yksinkertainen, sen on perustuttava oikeisiin 

periaatteisiin ja sen on oltava käytännössä toteuttamiskelpoinen. Uskon, että 

mietintöluonnoksessani olen onnistunut luomaan perustan tälle. Se edellyttää kaikkien 

jäsenvaltioiden täyttä ja tasaveroista osallistumista. Täysin toteutettuna se merkitsee vastuun 

jakamista ja todellista yhteisvastuuta. 
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Tarvitaan toteuttamiskelpoista pysyvää sisäisten siirtojen järjestelmää 

 

Tilapäinen 160 000 turvapaikanhakijan siirtäminen Italiasta Kreikkaan on paljolti 

epäonnistunut. Tämän järjestelmän kokemuksista on otettava opiksi, jotta Dublinin 

asetukseen voidaan rakentaa kestävä ja käytännössä toimiva siirtojärjestelmä. 

 

Tilapäisen siirtojärjestelmän, joka otettiin käyttöön keskellä meneillään olevaa kriisiä, suurin 

opetus oli, että kriisimekanismit ja valmiudet on luotava ennen kriisin puhkeamista. Unionin 

päätöksentekoprosessit eivät yksinkertaisesti kykene reagoimaan niin, että monimutkaisia 

ongelmia voidaan käsitellä asianmukaisesti, oikeaan aikaan ja keskellä vellovaa kriisiä. 

 

Nykyisiä toimenpiteitä, kuten Dublinin asetuksen varhaisvaroitusmekanismia tai tilapäistä 

suojelua koskevaa direktiiviä, joita oli tarkoitus käyttää hätätilanteissa, mutta joiden 

käynnistäminen edellyttää äänestystä neuvostossa, ei koskaan otettu käyttöön kriisin 

laajuudesta huolimatta. Siksi olisi epäviisasta perustaa siirtojärjestelmää mihinkään muuhun 

kuin automaattiseen järjestelmään. 

 

Komission ehdottamat muutokset korjaavaan jakomalliin 

 

Komissio on ehdottanut seuraavia muutoksia korjaavan jakomallin parantamiseksi. 

 

Ei käsiteltäväksi ottamisen tarkistamista ennen Dublinin asetuksen soveltamista 

Ehdotettu vaatimus, että olisi määriteltävä, voidaanko hakemus ottaa käsiteltäväksi, ennen 

kuin on määritetty käsittelystä vastaava jäsenvaltio, loisi kohtuuttoman taakan etulinjan 

jäsenvaltioille. 

 

Joustavan perhemenettelyn käyttöönotto 

Komission ehdotuksen mukaan kaikki perheenyhdistämiset tehtäisiin toisesta 

kohdentamisjäsenvaltiosta. Se merkitsisi kalliita kaksinkertaisia siirtoja. Toinen päävaihtoehto 

on ollut se, että annetaan etulinjan jäsenvaltioiden huolehtia perheenyhdistämisestä. Se lisää 

kutenkin hallinnollista kuormaa ja pitkittää menettelyjä. Minä ehdotan keskitien ratkaisua, 

jossa hakija siirretään siihen jäsenvaltioon, jossa hän väittää perheenjäsentensä olevan ja joka 

arvioi tilanteen. Jos hakija väittää totuuden vastaisesti, että hänellä on perhettä tietyssä 

jäsenvaltiossa, hakija siirretään eteenpäin korjaavan jakomekanismin valitsemaan 

jäsenvaltioon.  

 

Harkintavaltalausekkeen käytön anominen 

Hakijoilla olisi oltava mahdollisuus pyytää jäsenvaltiota käyttämään sille kuuluvaa 

harkintavaltaa ottaa vastuu myös tapauksissa, joissa tiukasti otettuna sillä ei ole velvollisuutta 

vastuun ottamiseen. Tiettyjen hakijoiden vapaaehtoinen hyväksyminen laskettaisiin kyseisen 

jäsenvaltion kiintiön hyväsi. Sellaisten hakijoiden hyväksyminen, joilla on tässä 

järjestelmässä paremmat integroitumisnäkymät tietyssä jäsenvaltiossa, olisi siten kiinnostava 

ehdotus jäsenvaltioille ja tarjoaisi hakijoille kannustimia työskennellä järjestelmän puitteissa. 

 

Ryhmien jakaminen 

Sen sijaan, että hakijat siirretään yksi henkilö kerrallaan, siirtäminen olisi tehtävä jopa 

30 hakijan ryhmissä kerralla. Tämän muutoksen yhteydessä ehdotan, että hakijoille annetaan 

Eurooppaan saapumisen yhteydessä mahdollisuus valita rekisteröityminen ryhmänä. Tällainen 

ryhmärekisteröinti ei merkitsisi oikeutta siirtämiseen tiettyyn jäsenvaltioon, vaan oikeutta 
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tulla siirretyksi yhdessä ryhmän muiden jäsenten kanssa korjaavan jakomekanismin 

määrittämään jäsenvaltioon. 

 

Korjaavan jakomekansimin ja rajavartioinnin yhteys 

Jos korjaavasta jakomekanismista hyötyvä jäsenvaltio ei noudata velvoitteitaan muita 

jäsenvaltioita kohtaan vartioimalla ulkorajoja ja rekisteröimällä hakijoita, pitäisi olla 

mahdollista keskeyttää korjaavan jakomekansimin soveltaminen sen jäsenvaltion osalta. 

Tämä tapahtuisi neuvoston päätöksellä. 

 

Korjaavan jakomekanismin käynnistävät kynnysarvot 

Komission ehdotuksessa edellytetään, että jäsenvaltio ottaa 150 prosenttia 

turvapaikkahakemuksia koskevasta oikeudenmukaisesta osuudestaan ennen kuin se saa apua 

korjaavasta jakomekanismista. Ehdotan, että tätä kynnysarvoa lasketaan 100 prosenttiin. 

Ehdotan lisäksi, että korjaavan jakomekansimin soveltamisen olisi päätyttävä heti, kun 

jäsenvaltion korjaavan jakomekanismin mukainen suhteellinen osuus on pudonnut 

75 prosenttiin kokonaisjaosta, jotta varmistetaan, että jäsenvaltiot eivät seilaa korjaavan 

jakomekanismin sisälle ja taas siitä ulos. 

 

Pakkotoimenpiteet ja taloudellinen ”solidaarisuus-opt-out”. 

Komissio ehdotti, että otettaisiin käyttöön mahdollisuus jäädä korjaavan jakomekanismin 

ulkopuolelle. Se olisi antanut jäsenvaltioille mahdollisuuden ostaa itsensä ulos korjaavasta 

jaosta maksamalla 250 000 euroa hakijaa kohti. En voi hyväksyä sitä, että ihmisiin pannaan 

hintalappu. Siksi ehdotan tämän säännöksen poistamista. 

 

Jokaisen Euroopan unionin jäsenvaltion on noudatettava lainsäädäntöä, josta lainsäätäjät ovat 

demokraattisesti päättäneet. Tässä yhteydessä olen huolestunut useiden johtavien 

poliitikkojen kommenteista, joiden mukaan he jättäisivät EU:n demokraattiset päätökset 

huomiotta, jos ne eivät ole linjassa kansallisten etujen kanssa. Tällaisten kommenttien valossa 

olen ehdottanut, että otetaan käyttöön ehdollisuus, jossa rinnan ovat aito osallistuminen 

korjaavaan jakomekanismiin ja osallistuminen Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin. Ei 

olisi loogista antaa jäsenvaltioille mahdollisuutta hyötyä muiden solidaarisuudesta samalla 

kun ne itse jättävät huomiotta omat sitoumuksensa, jotka aiheutuvat yhteisesti sovituista 

säännöistä. 

 

Korjaavan jakomallin asteittainen käyttöönotto 

Ehdotan viiden vuoden pituista siirtymäaikaa jakoperusteelle ja kiintiöiden määrittelemistä 

kullekin jäsenvaltiolle. Siirtymäajan alussa jakoperusteen on perustuttava historiallisesti 

esitettyjen, kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten lukumäärän keskimääräiseen 

suhteeseen eri jäsenvaltioissa. Kunakin vuotena poistettaisiin 20 prosenttia historiallisesta 

perusteesta ja komission bktl:n ja väestön perusteella ehdottamaan perusteeseen lisättäisiin 

20 prosenttia. 

 

Tällaisessa järjestelmässä niille jäsenvaltioille, jotka ovat aiemmin ottaneet vastaan monia 

turvapaikkahakemuksia, varmistettaisiin, että niiden osuus vastuusta vähenee asteittain. 

Samalla jäsenvaltiot, joilla ei ole samaa kokemusta, saavat aikaa rakentaa 

vastaanottojärjestelmiään, mieluiten turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston 

avustuksella ja Euroopan unionin turvapaikkaviraston tukemana. 

 

Lasten saama asianmukainen hoiva ja erityisen huomion kiinnittäminen ilman 
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huoltajaa oleviin alaikäisiin 

Ilman huoltajaa oleville alaikäisille olisi pikaisesti nimitettävä edunvalvojat (viiden päivän 

kuluessa), heidän etunsa arviointia olisi parannettava ja käytettävä monialaisia 

arviointiryhmiä. Tällä tavalla viranomaiset voisivat rakentaa luottamusta alaikäisiin ja särkeä 

salakuljettajien ja ihmiskauppiaitten luoman kielteisen vaikutuksen. Näin parannettaisiin 

merkittävällä tavalla alaikäisten mahdollisuuksia luottaa järjestelmään ja toimia sen puitteissa. 

Emme voi jatkaa järjestelmää, joka saa tuhannet lapset katoamaan, niin kuin nykyisin 

valitettavasti tapahtuu. Reilusti parannettujen perheenyhdistämismenettelyjen ja 

pyyntömenettelyjen avulla sekä soveltamalla harkintavaltalauseketta alaikäiset pääsevät 

prosessiin nopeammin ja saavat vakaan ympäristön. 

 

Investoimalla tiedottamiseen ja erityisesti ilman huoltajaa olevien alaikäisten asianmukaiseen 

hoivaan heti kun he saapuvat unionin alueelle voidaan saada merkittäviä säästöjä osissa 

Dublinin järjestelmää, koska muun muassa tarve moninkertaisiin siirtoihin vähenee ja 

valitusten käsittely ei pitkity.  

 

Järjestelmä, jolla poistetaan edelleen liikkumisen taustalla olevat syyt 

Hakemuksen rekisteröinnin ja vastuuseen tulevan jäsenvaltion välisen yhteyden murtaminen 

on oleellista Dublinin asetuksen toiminnan varmistamiselle. Yksi osatekijä tässä on sen 

varmistaminen, että asetuksen menettelyjen noudattamista voidaan valvoa ja että menettelyt 

ovat käytännöllisiä. 

 

Tuen täysin komission pyrkimystä sellaisten porsaanreikien poistamiseksi, jotka antavat 

mahdollisuuden vastuun siirtämiseen. Tuen myös komission pyrkimystä menettelyjen 

nopeuttamiseen. Niillä vastataan kuitenkin vain osaan ongelmista. Teoriassa periaatteena on, 

että jos asetuksessa ei ole muita perusteita vastuun antamiseksi tietylle maalle, vastuu tulee 

ensimmäiselle saapumisvaltiolle EU:ssa. Käytännössä tällainen määrittelemin on kuitenkin 

melko mahdotonta, jos Eurodac-tietokannassa ei ole merkintää, mikä nykyisin on asian laita. 

 

Kuukausia kestäneen hyödyttömän byrokratian jälkeen jäsenvaltio, jossa hakija on saapuvilla, 

yleensä ottaa vastuun hakemuksen käsittelystä. Tämä merkitsee viivytyksiä menettelyyn ja 

siitä aiheutuvia kustannuksia, epävarmuutta hakijalle ja ennen kaikkea sitä, että siirtyminen 

tiettyyn maahan itse asiassa auttaa hakijoita, jotka haluavat jättää hakemuksen tiettyyn 

jäsenvaltioon. Tämä kannustaa edelleen liikkumiseen. 

 

Tämän pahan kierteen murtamiseksi ja jaon yksinkertaisemiseksi ehdotan, että muutetaan 

laittoman maahantulon kriteereitä. Jos hakija jättää hakemuksen etulinjan jäsenvaltiossa, joka 

ei kuulu korjaavaan jakomekanismiin, tämän jäsenvaltion olisi vastattava hakemuksen 

käsittelystä niin kuin nykyisin. Tämä on oleellista sen kannalta, että varmistetaan yhteys 

ulkorajojen asianmukaisen vartioinnin ja Dublinin järjestelmän välillä. Uudessa järjestelmässä 

myös etulinjan jäsenvaltioita avustetaan korjaavan jakomekanismin kautta heti, kun ne ovat 

ottaneet kantaakseen osansa kollektiivisesta vastuusta. 

 

Jos turvapaikanhakija siirtyy rekisteröitymättä ensimmäisestä tulomaasta toiseen 

jäsenvaltioon ja anoo siellä turvapaikkaa, tämä jäsenvaltio ei ole vastuussa hakemuksen 

käsittelystä. Toisin kuin monimutkaisessa ja toimimattomassa järjestelmässä, jossa 

kuvittelemme, että voimme lähettää ihmisiä takaisin ensimmäiseen saapumismaahan, hakija 

osoitettaisiin korjaavan jakomekanismin avulla käsittelystä vastaavalle jäsenvaltiolle ja 

siirrettäisiin sinne. 
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Tällä järjestelmällä varmistetaan, että turvapaikanhakijat tietävät, että liikkuminen tiettyyn 

jäsenvaltioon merkitsee sitä, että heidät siirretään sieltä automaattisesti pois. Perusteita olisi 

helppo soveltaa ja niiden pitäisi olla hakijoita vakuuttavia, sillä taustalla olevat syyt olla 

jättämättä hakemusta ensimmäisessä tulomaassa EU:ssa poistuisivat. Järjestelmällä poistetaan 

myös kaikki jäsenvaltioiden kannustimet välttää potentiaalisten turvapaikanhakijoiden 

rekisteröimistä omalla alueellaan. 

 

Turvapaikanhakijoille on oltava täysin selvää, että he eivät voi valita, mikä maa on vastuussa 

heidän hakemuksensa käsittelemisestä, ja että ainoa tapa laillisen statuksen saamiselle 

Euroopassa on pysyä virallisessa järjestelmässä. 

 

Dublinin asetus, joka voi saada hakijoiden ymmärtämisen ja hyväksynnän 

Edelleen liikkumisen kannustimien poistaminen ja siirtyminen kohti mallia, jossa 

varmistetaan, että kaikki hakijat rekisteröityvät välittömästi saapuessaan, tarjoaa 

mahdollisuuden investoida hakijoille tiedottamiseen ja alaikäisten erityiseen suojelemiseen. 

Varmistamalla, että hakijoille annetaan asianmukaista tietoa ja mahdollisuus esittää 

kysymyksiä järjestelmän toiminnasta, voimme rakentaa luottamusta järjestelmään ja turvata 

sujuvammat prosessit. 

 

Nykyisessä asetuksessa turvataan, että komissio tuottaa vain muutamia yhteisiä 

tiedotuslehtisiä. Tämä ei riitä hakijoiden tarpeisiin. Siksi ehdotan, että turvapaikkavirastolle 

annetaan tehtäväksi kehittää tiiviissä yhteistyössä kansallisten elinten kanssa laaja valikoima 

tiedotustuotteita. Lainsäätäjien ei pitäisi päättää näiden tuotteiden muodosta ja sisällöstä, vaan 

heidän olisi kannustettava virastoa etsimään parhaat muodot ja käyttämään nykyaikaisia 

IT-välineitä, jotta voidaan varmistaa, että tiedotus vastaa vastaanottokeskusten ja hotspotien 

päivittäisiä tarpeita. 

 

Vapaan liikkuvuuden säilyminen Euroopassa riippuu Dublinin uudistuksista 

Vuonna 2015 saatoimme nähdä, miten jäsenvaltio toisensa jälkeen otti uudelleen käyttöön 

EU:n sisärajatarkastukset. Tämä oli seurausta niin sanotusta pakolaiskriisistä. Ellemme 

perusteellisesti uudista Euroopan turvapaikkajärjestelmää, jonka ytimenä Dublinin asetus on, 

vaan jätämme järjestelmän toimimattomaan tilaansa, saatamme joutua tilanteeseen, jossa 

Euroopan kansojen vapaan liikkuvuuden turvannut Schengenin järjestelmä alkaa tuhoutua. 

 

Jokaisen vastuullisen poliitikon Euroopassa on ymmärrettävä tämä riippumatta siitä, mikä on 

heidän kantansa turvapaikkalainsäädäntöön. Uudistetun turvapaikkajärjestelmän on toimittava 

paikan päällä, käytännössä, ja toisin kuin nykyinen järjestelmä, sen on varmistettava, että 

kaikkia kannustetaan toimimaan yhteisillä säännöillä. 
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Aihe:  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmannen maan 

kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon 

jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä 

vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen 

vahvistamisesta (uudelleenlaadittu) 

 (COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) 

 

 

Arvoisa puhemies 

 

Oikeudellisten asioiden valiokunta on tarkastellut edellä mainittua ehdotusta 

uudelleenlaatimista koskevan parlamentin työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti. 

Kyseisen artiklan 3 kohta kuuluu seuraavasti:  

 

”Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita 

sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta 

vastaavalle valiokunnalle. 

 

Tässä tapauksessa asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan ne 169 ja 

170 artiklan mukaiset tarkistukset, jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia. 

Jos asiasta vastaava valiokunta kuitenkin aikoo toimielinten välisen sopimuksen 8 kohdan 

mukaisesti esittää tarkistuksia ehdotuksen kodifioituihin osiin, sen on ilmoitettava 

aikomuksestaan viipymättä neuvostolle ja komissiolle, jonka olisi ilmoitettava valiokunnalle 

kantansa tarkistuksiin ennen 58 artiklan mukaista äänestystä ja ilmoitettava samalla, aikooko 

se peruuttaa uudelleenlaaditun ehdotuksen.” 

Oikeudellisen yksikön edustajat osallistuivat uudelleenlaatimista koskevaa ehdotusta 

käsitelleen neuvoa-antavan ryhmän kokouksiin. Oikeudellisen yksikön lausunnon perusteella 

ja valmistelijan suositusten mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, että käsillä 

oleva ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi 

yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät 

säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta. 
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Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti 29. marraskuuta 2016 pitämässään kokouksessa 

äänin 12 puolesta, 2 vastaan, yksi tyhjää1, suositella, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 

sisäasioiden valiokunta käsittelee edellä mainittua ehdotusta asiasta vastaavana valiokuntana 

työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti. 

 

 

 

Kunnioittavasti 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

 

 

 

 

Liite: Neuvoa-antavan ryhmän lausunto 

 

 

                                                 
1 Läsnä olleet jäsenet: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie 

Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs 

Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, 

Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Kosma 

Zlotowski, Tadeusz Zwiefka. 
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LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION 
OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN 

LAUSUNTO 

 

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN 

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ 

Brysselissä 12. tammikuuta 2017 

LAUSUNTO 

 TIEDOKSI EUROOPAN PARLAMENTILLE 

  NEUVOSTOLLE 

  KOMISSIOLLE 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmannen maan kansalaisen 

tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä 

suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion 

määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta 

COM(2016)0270 of 4.5.2016 – 2016/0133(COD) 

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 

tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan 

parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava 

ryhmä kokoontui 25. toukokuuta ja 7. heinäkuuta 2016 käsittelemään muun muassa edellä 

mainittua komission esittämää ehdotusta. 

Näissä kokouksissa tarkasteltiin ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 

(EU) N:o 604/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kolmannen maan kansalaisen tai 

kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua 

koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -

menettelyjen vahvistamisesta ja sen seurauksena neuvoa-antava ryhmä päätti yhteisellä 

sopimuksella, että seuraavat kohdat olisi pitänyt merkitä harmaalla varjostuksella, jota 

käytetään yleensä merkittävien muutosten esittämiseen: 

– 1 artiklassa ehdotettu sanojen ”yksi ainoa” lisääminen 

– 8 artiklan 5 ja 6 kohdassa ehdotettu sanan ”sisarusten” poistaminen; 

– 10 artiklan 1 kohdassa sana ”ainoastaan”; 

– 10 artiklan 2 kohdassa ehdotettu sanojen ”tai sisarus” poistaminen; 

– 13 artiklan johdantokappaleessa ehdotettu sanojen ”ja/tai alaikäiset naimattomat 

sisarukset” poistaminen; 
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– Liitteen I koko teksti. 

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei 

sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity. Neuvoa-

antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen 

muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä 

muuttamatta. 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

Pääjohtaja ja   Neuvoston oikeudellinen Pääjohtaja 

parlamentin lakimies  neuvonantaja 

       

 


