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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Jeanine Hennis-Plasschaert

Tarkistus 46
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

(1 a)Tunnustetaan, että valtioilla on oikeus 
palauttaa ihmisiä. Edellytyksenä on 
kuitenkin, että käytössä on 
oikeudenmukaiset ja tehokkaat 
turvapaikkajärjestelmät, joissa täydellisesti 
noudatetaan palauttamiskiellon periaatetta.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 47
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

(1 a) Tätä sitoumusta rikotaan usein – itse 
asiassa eräät Euroopan maat ovat viime 
vuosina toimineet palauttamisessa 
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ihmisoikeuksia rikkoen, Geneven 
yleissopimuksen vastaisesti ja 
noudattamatta palauttamiskiellon 
periaatetta.

Or. it

Perustelu

Lukuisat ilmoitukset vääristä toimintatavoista maahanmuuttajien tunnistamisessa, 
käsittelyssä ja palauttamisessa johtavat päätelmiin, jotka ovat niiden sitoumusten vastaisia, 
jotka neuvosto teki Brysselissä 4. ja 5. marraskuuta 2004.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 48
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Olisi sovittava selkeistä, läpinäkyvistä ja 
tasapuolisista säännöksistä, joilla 
säännellään tehokasta 
palauttamispolitiikkaa, joka on yksi osa 
hallittua maahanmuuttopolitiikkaa.

(2) Olisi sovittava selkeistä, läpinäkyvistä ja 
tasapuolisista säännöksistä, joilla 
säännellään tehokasta 
palauttamispolitiikkaa, joka on yksi osa 
hallittua maahanmuuttopolitiikkaa, jolla 
taataan yhteisön lainsäädäntö, joka koskee 
laillista maahanmuuttoa ja 
turvapaikkaoikeuden myöntämistä ja 
kieltämistä koskevien menettelyjen 
oikeudellista ja taloudellista 
yhdenmukaistamista, ennen kuin 
määritetään palauttamista koskevat 
menettelyt.

Or. it

Perustelu

Ennen palauttamista koskevan yhteisön politiikan luomista Euroopan unionin on otettava 
käyttöön lainsäädäntökehykset Euroopan alueelle saapumista koskevien laillisten kanavien 
sääntelemiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 49
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että (4) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
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laitonta oleskelua lopetettaessa sovelletaan 
tasapuolista ja läpinäkyvää menettelyä.

laitonta oleskelua lopetettaessa sovelletaan 
tasapuolista ja läpinäkyvää menettelyä; 
ensin olisi kuitenkin puututtava asiaan sen 
alkulähteellä, jotta estetään, että 
maahantulo on pakostakin laiton (koska 
laillisia maahantulokanavia ei ole), ja jotta 
näin ollen toimitaan siten, että yleisin tapa 
laillisen oleskeluoikeuden saamiseksi ovat 
jäsenvaltioiden laillistamistoimet.

Or. it

Perustelu

Laillistaminen on vain väliaikainen keino, joilla kansallisilla maahanmuuttopolitiikoilla 
voidaan vastata hätätilanteisiin. Se ei ole kestävä ratkaisu laajempaan ongelmaan, kuten 
maahanmuuttopolitiikkaan Euroopan näkökulmasta katsottuna. Tarkistuksella tehty lisäys on 
siis perusteltu, sillä on täsmennettävä ja täydennettävä jäsenvaltioiden nykyisen 
maahanmuuttokysymystä koskevan lähestymistavan todellisia puitteita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Javier Moreno Sánchez

Tarkistus 50
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
laitonta oleskelua lopetettaessa sovelletaan 
tasapuolista ja läpinäkyvää menettelyä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 51
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Yleisperiaatteena pitäisi olla 
yhdenmukaisen kaksivaiheisen menettelyn 
soveltaminen, jonka ensimmäisessä 
vaiheessa tehdään palauttamispäätös ja 
tarvittaessa toisessa vaiheessa annetaan 
maastapoistamismääräys. Menettelyistä 

(5) Yleisperiaatteena pitäisi olla 
yhdenmukaisen kaksivaiheisen menettelyn 
soveltaminen, jonka ensimmäisessä 
vaiheessa tehdään palauttamispäätös ja 
tarvittaessa toisessa vaiheessa annetaan 



PE 378.672v01-00 4/89 AM\630827FI.doc

FI

johtuvien mahdollisten viiveiden 
välttämiseksi jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus tehdä palauttamispäätös ja 
antaa maastapoistamismääräys samalla 
päätöksellä tai muulla oikeustoimella.

maastapoistamismääräys.

Or. it

Perustelu

Palauttamispäätös ja maastapoistamismääräys on tehtävä eri aikoihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 52
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Pakkoon perustuvan paluun sijaan olisi 
suosittava vapaaehtoisuuteen perustuvaa 
paluuta, ja olisi annettava riittävästi aikaa 
vapaaehtoiselle paluulle, jos voidaan 
olettaa, että vapaaehtoinen paluu ei 
vaaranna palauttamismenettelyn 
tavoitteiden saavuttamista.

(6) Pakkoon perustuvan paluun sijaan olisi 
suosittava vapaaehtoisuuteen perustuvaa 
paluuta, ja olisi annettava riittävästi aikaa 
vapaaehtoiselle paluulle.

Or. en

Perustelu

Teksti on epäselvä. Siinä pitäisi pääasiallisesti olla kysymys vapaaehtoisesta paluusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 53
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Pakkoon perustuvan paluun sijaan olisi 
suosittava vapaaehtoisuuteen perustuvaa 
paluuta, ja olisi annettava riittävästi aikaa 
vapaaehtoiselle paluulle, jos voidaan 
olettaa, että vapaaehtoinen paluu ei 
vaaranna palauttamismenettelyn 
tavoitteiden saavuttamista.

(6) Pakkoon perustuvan paluun sijaan olisi 
aina suosittava vapaaehtoisuuteen 
perustuvaa paluuta, ja olisi annettava 
riittävästi aikaa vapaaehtoiselle paluulle.
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Or. it

Perustelu

On tärkeää todeta, että vapaaehtoinen paluu on etusijalla pakkoon perustuvaan paluuseen 
nähden.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 54
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Olisi säädettävä palauttamis- ja 
maastapoistamispäätöksiin sovellettavasta 
yhteisistä vähimmäistason oikeudellisista 
suojakeinoista, joilla taataan henkilöiden 
etujen suojaaminen.

(7) Olisi säädettävä palauttamis- ja 
maastapoistamispäätöksiin sovellettavasta 
yhteisistä vähimmäistason oikeudellisista 
suojakeinoista, joilla taataan henkilöiden 
etujen suojaaminen. Tämän vuoksi tämä 
direktiivi tulee voimaan sellaisten 
palauttamismenettelyjä koskevien yhteisten 
vähimmäistason oikeudellisten 
suojakeinojen määrittämisen jälkeen, jotka 
ovat voimassa kaikissa EU:n 
jäsenvaltioissa.

Or. it

Perustelu

On painotettava tarvetta laatia palauttamis- ja maastapoistamismenettelyjä koskevat yhteiset 
vähimmäistason oikeudelliset suojakeinot perustaksi direktiivin säännösten soveltamiselle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 55
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Olisi säädettävä niiden henkilöiden 
kohtelusta, jotka oleskelevat maassa 
laittomasti mutta joita ei voida poistaa tai 
joita ei voida vielä poistaa maasta. Olisi 
määritettävä vähimmäisvaatimukset 
kyseisten henkilöiden oleskelun 
edellytyksille ottaen huomioon 
turvapaikanhakijoiden vastaanottoa 
jäsenvaltioissa koskevista 

(8) Olisi säädettävä niiden henkilöiden 
kohtelusta, jotka oleskelevat maassa 
laittomasti mutta joita ei voida poistaa tai 
joita ei voida vielä poistaa maasta. Olisi 
määritettävä vähimmäisvaatimukset 
kyseisten henkilöiden oleskelun 
edellytyksille ottaen huomioon 
turvapaikanhakijoiden vastaanottoa 
jäsenvaltioissa koskevista 
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vähimmäisvaatimuksista 27 päivänä 
tammikuuta 2003 annettu neuvoston 
direktiivi 2003/9/EY.

vähimmäisvaatimuksista 27 päivänä 
tammikuuta 2003 annettu neuvoston 
direktiivi 2003/9/EY. Näiden 
vähimmäisvaatimusten määrittäminen on 
ennakkoedellytys tämän direktiivin 
voimaantulolle.

Or. it

Perustelu

On painotettava tarvetta laatia palauttamis- ja maastapoistamismenettelyjä koskevat yhteiset 
vähimmäistason oikeudelliset suojakeinot perustaksi direktiivin säännösten soveltamiselle. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 56
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Pakkokeinojen käyttö olisi
nimenomaisesti sidottava oikeasuhteisuuden 
periaatteeseen, ja pakkoon perustuvalle 
paluulle olisi määritettävä vähimmäistason 
suojalausekkeet, ottaen huomioon yhteisten 
lentojen järjestämisestä henkilökohtaisen 
maastapoistamispäätöksen saaneiden 
kolmansien maiden kansalaisten 
poistamiseksi kahden tai useamman 
jäsenvaltion alueelta 29 päivänä 
huhtikuuta 2004 annettu neuvoston päätös 
2004/573/EY.

(9) Pakkokeinojen käyttö on nimenomaisesti 
sidottava oikeasuhteisuuden periaatteeseen, 
ja pakkoon perustuvalle paluulle olisi 
määritettävä vähimmäistason 
suojalausekkeet ennen tämän direktiivin 
voimaantuloa.

Or. it

Perustelu

Pakkokeinojen käytöstä ei voida säätää ilman vähimmäistason suojalausekkeita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 57
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Kansallisten palauttamistoimien 
vaikutuksille olisi luotava eurooppalainen 

(10) Kansallisten palauttamistoimien 
vaikutuksille olisi luotava eurooppalainen 
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ulottuvuus määräämällä 
maahanpaluukiellosta, jolla estetään 
palaaminen kaikkien jäsenvaltioiden 
alueelle.

ulottuvuus – sen jälkeen, kun on laadittu 
laillista maahanmuuttoa koskeva yhteisön 
politiikka, jolla vahvistetaan EU:hun 
pääsyä koskevien menettelyjen 
yhdenmukaistaminen, – määräämällä 
maahanpaluukiellosta, jolla estetään 
palaaminen kaikkien jäsenvaltioiden 
alueelle.

Maahanpaluukiellon pituutta määritettäessä 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
kaikki yksittäiseen tapaukseen vaikuttavat 
olosuhteet eikä paluukiellon pituus saisi 
yleensä olla yli viisi vuotta. Jäsenvaltiot 
voisivat pidentää maahanpaluukiellon 
voimassaoloaikaa silloin, kun yleiseen 
järjestykseen tai turvallisuuteen kohdistuu 
vakava uhka.

Maahanpaluukiellon pituutta määritettäessä 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
kaikki yksittäiseen tapaukseen vaikuttavat 
olosuhteet. Jäsenvaltiot voisivat pidentää 
maahanpaluukiellon voimassaoloaikaa 
silloin, kun yleiseen järjestykseen tai 
turvallisuuteen kohdistuu vakava uhka.

Or. it

Perustelu

Ennen palauttamista koskevan yhteisön politiikan luomista Euroopan unionin on otettava 
käyttöön lainsäädäntökehykset Euroopan alueelle saapumista koskevien laillisten kanavien 
sääntelemiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 58
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Kansallisten palauttamistoimien 
vaikutuksille olisi luotava eurooppalainen 
ulottuvuus määräämällä 
maahanpaluukiellosta, jolla estetään 
palaaminen kaikkien jäsenvaltioiden 
alueelle.

(10) Kansallisten palauttamistoimien 
vaikutuksille olisi luotava eurooppalainen 
ulottuvuus määräämällä 
maahanpaluukiellosta, jolla estetään 
palaaminen kaikkien jäsenvaltioiden 
alueelle, mutta vain poikkeustapauksissa.

Maahanpaluukiellon pituutta määritettäessä 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
kaikki yksittäiseen tapaukseen vaikuttavat 
olosuhteet eikä paluukiellon pituus saisi 
yleensä olla yli viisi vuotta. Jäsenvaltiot 
voisivat pidentää maahanpaluukiellon 
voimassaoloaikaa silloin, kun yleiseen 
järjestykseen tai turvallisuuteen kohdistuu 
vakava uhka.

Maahanpaluukiellon pituutta määritettäessä 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
kaikki yksittäiseen tapaukseen vaikuttavat 
olosuhteet eikä paluukiellon pituus saisi 
yleensä olla yli viisi vuotta. Jäsenvaltiot 
voisivat pidentää maahanpaluukiellon 
voimassaoloaikaa silloin, kun yleiseen 
järjestykseen tai turvallisuuteen kohdistuu
toteen näytetty, vakava uhka.
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 59
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Olisi rajoitettava väliaikaisen 
säilöönoton soveltamista ja sidottava se 
oikeasuhteisuuden periaatteeseen. 
Säilöönottoon olisi turvauduttava ainoastaan 
silloin, kun on estettävä henkilön 
pakeneminen eivätkä lievemmät 
pakkokeinot riitä.

(11) Olisi rajoitettava pidätyksen
soveltamista ja sidottava se 
oikeasuhteisuuden periaatteeseen. 
Pidätyksiin olisi turvauduttava ainoastaan 
maastapoistamistarkoituksessa ja kun
lievemmät pakkokeinot eivät riitä.

Or. fr

Perustelu

"Väliaikaista säilöönottoa" olisi kutsuttava rehellisesti sen todellisella nimellä "pidätykseksi", 
koska sille on tyypillistä vapauden riisto ja se voi kestää jopa 6 kuukautta, mistä johtuen se on 
kaikkea muuta kuin väliaikaista. Tämä terminologiamuutos koskee myös koko IV lukua.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 60
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Olisi rajoitettava väliaikaisen 
säilöönoton soveltamista ja sidottava se 
oikeasuhteisuuden periaatteeseen. 
Säilöönottoon olisi turvauduttava ainoastaan 
silloin, kun on estettävä henkilön 
pakeneminen eivätkä lievemmät 
pakkokeinot riitä.

(11) On rajoitettava mahdollisen
väliaikaisen säilöönoton soveltamista 
laittomiin maahanmuuttajiin, jotka ovat 
oikeudenkäynnin tai tutkinnan kohteena 
muista rikoksista kuin hallinnollisten 
määräysten rikkomisesta, ja sidottava se 
oikeasuhteisuuden periaatteeseen. 
Säilöönottoon olisi turvauduttava ainoastaan 
silloin, kun on estettävä henkilön 
pakeneminen eivätkä lievemmät 
pakkokeinot riitä.

Or. it

Perustelu

Mahdolliseen väliaikaiseen säilöönottoon ei voi turvautua luonteeltaan hallinnollisten 
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rikkomusten vuoksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 61
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Olisi ratkaistava tilanteet, joissa 
kolmannen maan kansalainen, jolle 
jäsenvaltio on antanut 
maastapoistamismääräyksen tai josta se on 
tehnyt palauttamispäätöksen, on otettu kiinni 
toisen jäsenvaltion alueella.

(12) Olisi ratkaistava tilanteet, joissa 
kolmannen maan kansalainen, jolle 
jäsenvaltio on antanut 
maastapoistamismääräyksen tai josta se on 
tehnyt palauttamispäätöksen, on otettu kiinni 
toisen jäsenvaltion alueella. Tämä menettely 
voi tulla voimaan vasta, kun liikkumis- ja 
oleskelulupien keskinäinen tunnustaminen 
on yhdenmukaistettu kaikkien Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden toimesta.

Or. it

Perustelu

Ennen palauttamista koskevan yhteisön politiikan luomista Euroopan unionin on otettava 
käyttöön lainsäädäntökehykset Euroopan alueelle saapumista koskevien laillisten kanavien 
sääntelemiseksi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 62
Johdanto-osan 15 kappale

(15) Jäsenvaltioiden olisi saatava 
viivytyksettä käyttöönsä toistensa antamat 
palauttamispäätökset, 
maastapoistamismääräykset ja 
maahanpaluukiellot. Tietojenvaihtoa 
toteutettaessa olisi sovellettava toisen 
sukupolven Schengenin tietojärjestelmän 
(SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja 
käytöstä annettua [päätöstä/asetusta … ].

(15) Jäsenvaltioiden olisi saatava 
viivytyksettä käyttöönsä toistensa antamat 
palauttamispäätökset, 
maastapoistamismääräykset ja 
maahanpaluukiellot. Tietojenvaihtoa 
toteutettaessa olisi sovellettava toisen 
sukupolven Schengenin tietojärjestelmän 
(SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja 
käytöstä annettua [päätöstä/asetusta … ] 
noudattaen täysin yksityisyyden ja 
henkilötietojen suojaa. Näiden tietojen 
saatavuus ja käyttö on sidottu 
oikeusviranomaisten antamaan lupaan ja 
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tämän direktiivin tavoitteisiin.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 63
Johdanto-osan 16 kappale

(16) Koska tämän direktiivin tavoitetta, joka 
on yhteisten säännösten määrittäminen 
palauttamiselle, maastapoistamiselle, 
pakkokeinojen käytölle, väliaikaiselle 
säilöönotolle ja maahanpaluulle, ei voida 
riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden 
toimin vaan se voidaan toiminnan laajuuden 
ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 
yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimia 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun 
oikeasuhteisuuden periaatteen mukaisesti 
tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on 
tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(16) Koska tämän direktiivin tavoitetta, joka 
on yhteisten säännösten määrittäminen 
palauttamiselle, maastapoistamiselle, 
pakkokeinojen käytölle, väliaikaiselle 
säilöönotolle ja maahanpaluulle, ei voida 
riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden 
toimin vaan se voidaan toiminnan laajuuden 
ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 
yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimia 
perustamissopimuksen 5 artiklassa
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun 
oikeasuhteisuuden periaatteen mukaisesti 
tämä direktiivi tulee voimaan vasta, kun 
kaikkia jäsenvaltioita koskeva laillista 
maahanmuuttoa koskeva yhteisön 
lainsäädäntö on määritetty.

Or. it

Perustelu

Ennen palauttamista koskevan yhteisön politiikan luomista Euroopan unionin on otettava 
käyttöön lainsäädäntökehykset Euroopan alueelle saapumista koskevien laillisten kanavien 
sääntelemiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 64
Johdanto-osan 17 kappale

(17) Jäsenvaltioiden olisi pantava tämän 
direktiivin säännökset täytäntöön ilman 
sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, etniseen tai 
yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin 
ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai 
vakaumukseen, poliittisiin tai muihin 

(17) Jäsenvaltioiden olisi pantava tämän 
direktiivin säännökset täytäntöön ilman 
sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, etniseen tai 
yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin 
ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai 
vakaumukseen, poliittisiin tai muihin 
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mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön 
kuulumiseen, omaisuuteen, syntyperään, 
vammaan, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää.

mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön 
kuulumiseen, omaisuuteen, syntyperään, 
vammaan, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää ja 
noudatettava täysimääräisesti 
kansainvälisiä yleissopimuksia, vältettävä 
epäinhimillistä tai halventavaa käsittelyä 
sekä eliminoitava pakkokeinoihin 
perustuvat pidätykset, jotka merkitsevät 
erilaista oikeudenkäyttöä Euroopan ja 
kolmansien maiden kansalaisia kohtaan.

Or. it

Perustelu

On tarpeen selventää ihmisoikeuksien suojelua tämän direktiivin yhteydessä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 65
Johdanto-osan 18 kappale

(18) Lapsen oikeuksista vuonna 1989 tehdyn 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksen mukaisesti jäsenvaltioiden 
olisi tätä direktiiviä sovellettaessa pidettävä 
lapsen etua keskeisenä näkökohtana. 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
mukaisesti jäsenvaltioiden olisi tätä 
direktiiviä sovellettaessa pidettävä perhe-
elämän kunnioittamista keskeisenä 
näkökohtana.

(18) Lapsen oikeuksista vuonna 1989 tehdyn 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksen mukaisesti jäsenvaltioiden 
olisi tätä direktiiviä sovellettaessa pidettävä 
lapsen etua keskeisenä näkökohtana. Tästä 
syystä alaikäisiä ei koskaan voida pitää 
vangittuna laitoksissa tai rajoittaa heidän 
vapauttaan Euroopan unionissa tai 
paikoissa, joita Euroopan unioni ja/tai 
yksittäiset jäsenvaltiot rahoittavat.
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
mukaisesti jäsenvaltioiden olisi tätä 
direktiiviä sovellettaessa pidettävä perhe-
elämän kunnioittamista keskeisenä 
näkökohtana.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 66
Johdanto-osan 19 kappale
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(19) Tämän direktiivin soveltaminen ei 
vaikuta pakolaisten oikeusasemaa 
koskevasta 28 päivänä heinäkuuta 1951 
tehdystä Geneven yleissopimuksesta, 
sellaisena kuin se on muutettuna 31 päivänä 
tammikuuta 1967 tehdyllä New Yorkin 
pöytäkirjalla, johtuviin velvoitteisiin.

(19) Tämän direktiivin soveltaminen ei 
vaikuta pakolaisten oikeusasemaa 
koskevasta 28 päivänä heinäkuuta 1951 
tehdystä Geneven yleissopimuksesta, 
sellaisena kuin se on muutettuna 31 päivänä 
tammikuuta 1967 tehdyllä New Yorkin 
pöytäkirjalla, johtuviin velvoitteisiin. Näin 
ollen ovat kiellettyjä kaikenlaiset 
pakolaisten, humanitaarisen suojelun 
kohteena olevien kolmansien maiden 
kansalaisten ja turvapaikanhakijoiden 
pakkokeinoihin perustuvat pidätykset.

Or. it

Perustelu

Voimassa olevien kansainvälisten säännösten nojalla tämä täsmennys on tarpeen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 67
Johdanto-osan 24 kappale

(24) Tämä direktiivi kuuluu – siinä määrin 
kuin sitä sovelletaan kolmansien maiden 
niihin kansalaisiin, jotka eivät täytä tai eivät 
enää täytä Schengenin sopimuksen 
soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 
mukaisia maahantulon edellytyksiä –
säädöksiin, jotka perustuvat Schengenin 
säännöstöön tai muutoin liittyvät siihen 
liittymisasiakirjan 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa merkityksessä,

(24) Tämä direktiivi kuuluu – siinä määrin 
kuin sitä sovelletaan kolmansien maiden 
niihin kansalaisiin, jotka eivät täytä 
Schengenin sopimuksen soveltamisesta 
tehdyn yleissopimuksen mukaisia 
maahantulon edellytyksiä – säädöksiin, jotka 
perustuvat Schengenin säännöstöön tai 
muutoin liittyvät siihen liittymisasiakirjan 
3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
merkityksessä,

Or. it

Perustelu

Sovellettaessa yhteisiä palauttamispolitiikkaa koskevia normeja on määritettävä selvät 
säännökset siltä osin, kuka saapuu ensimmäistä kertaa EU:n alueelle ja kenelle jokin 
jäsenvaltio on jo aiemmin myöntänyt oleskeluluvan tai humanitaarista suojaa. Tämän vuoksi 
olisi säädettävä erityinen direktiivi, joka koskee niitä kolmansien maiden kansalaisia, jotka 
ovat menneisyydessä saaneet oleskeluluvan tai humanitaarista suojelua.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 68
1 artikla

Tässä direktiivissä säädetään yhteisistä 
vaatimuksista ja menettelyistä, joita 
jäsenvaltioiden on sovellettava 
palauttaessaan laittomasti oleskelevia 
kolmansien maiden kansalaisia; lisäksi on 
noudatettava yhteisön lainsäädännön 
yleisperiaatteisiin kuuluvia perusoikeuksia 
sekä kansainvälisen oikeuden säännöksiä 
mukaan luettuina pakolaisten suojeluun ja 
ihmisoikeuksiin liittyvät velvoitteet.

Tässä direktiivissä, joka tulee voimaan sen 
jälkeen, kun on määritelty yhteisön 
lainsäädäntö laillisesta ja taloudellisesta 
maahanmuutosta, säädetään yhteisistä 
vaatimuksista ja menettelyistä, joita 
jäsenvaltioiden on sovellettava 
palauttaessaan laittomasti oleskelevia 
kolmansien maiden kansalaisia; lisäksi on
noudatettava yhteisön lainsäädännön 
yleisperiaatteisiin kuuluvia perusoikeuksia 
sekä kansainvälisen oikeuden säännöksiä 
mukaan luettuina pakolaisten suojeluun ja 
ihmisoikeuksiin liittyvät velvoitteet sekä 
oikeuden yleiskattavuuden velvoitteet ilman 
syrjintää Euroopan unionin kansalaisten ja 
kolmansien maiden kansalaisten välillä.

Or. it

Perustelu

Ennen palauttamista koskevan yhteisön politiikan luomista Euroopan unionin on otettava 
käyttöön lainsäädäntökehykset Euroopan alueelle saapumista koskevien laillisten kanavien 
sääntelemiseksi. Yhteisön kansalaisten ja kolmansien maiden kansalaisten samanarvoisen 
käsittelyn on oltava edellytyksenä tämän direktiivin säännösten soveltamiselle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 69
2 artiklan 1 kohta

1. Tätä direktiiviä sovelletaan jäsenvaltion 
alueella laittomasti oleskeleviin kolmansien 
maiden kansalaisiin, millä tarkoitetaan 
henkilöitä, jotka

1. Tätä direktiiviä sovelletaan jäsenvaltion 
alueella laittomasti oleskeleviin kolmansien 
maiden kansalaisiin, millä tarkoitetaan 
henkilöitä, jotka eivät täytä Schengenin 
sopimuksen soveltamisesta tehdyn 
yleissopimuksen 5 artiklan mukaisia 
maahantulon edellytyksiä.

(a) eivät täytä tai eivät enää täytä 
Schengenin sopimuksen soveltamisesta 
tehdyn yleissopimuksen 5 artiklan mukaisia 
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maahantulon edellytyksiä, tai
(b) muuten oleskelevat laittomasti 
jäsenvaltion alueella.

Or. it

Perustelu

Sovellettaessa yhteisiä palauttamispolitiikkaa koskevia normeja on määritettävä selvät 
säännökset siltä osin, kuka saapuu ensimmäistä kertaa EU:n alueelle ja kenelle jokin 
jäsenvaltio on jo aiemmin myöntänyt oleskeluluvan tai humanitaarista suojaa. Tämän vuoksi 
olisi säädettävä erityinen direktiivi, joka koskee niitä kolmansien maiden kansalaisia, jotka 
ovat menneisyydessä saaneet oleskeluluvan tai humanitaarista suojelua.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 70
2 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltiot voivat päättää, että ne eivät 
sovella tätä direktiiviä kolmansien maiden 
kansalaisiin, joilta on evätty pääsy 
jäsenvaltion kauttakulkualueelle. Niiden on 
kuitenkin varmistettava, että kolmansien 
maiden kyseisten kansalaisten kohtelu ja 
heille myönnettävän suojelun taso täyttävät 
8, 10, 13 ja 15 artiklassa säädetyt 
vaatimukset.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Tällä hetkellä jäsenvaltion "kauttakulkualuetta" ei ole määritelty. Tämän vuoksi on parempi 
jättää sitä koskevat säännökset tämän direktiivin ulkopuolelle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mihael Brejc

Tarkistus 71
2 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltiot voivat päättää, että ne eivät 
sovella tätä direktiiviä kolmansien maiden 
kansalaisiin, joilta on evätty pääsy 
jäsenvaltion kauttakulkualueelle. Niiden on 
kuitenkin varmistettava, että kolmansien 

Poistetaan.
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maiden kyseisten kansalaisten kohtelu ja 
heille myönnettävän suojelun taso täyttävät 
8, 10, 13 ja 15 artiklassa säädetyt 
vaatimukset.

Or. sl

Perustelu

Pääsyn epäämistä säädellään jo henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön 
säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15. maaliskuuta 2006 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N.o 562/2006 13 artiklassa. Lisäksi mahdollisuus 
soveltaa tämän direktiivin säännöksiä matkustajiin kauttakulkualueella on Schengenin 
sopimuksen soveltamista koskevan yleissopimuksen 26 artiklan vastaista, jonka mukaan 
liikenteenharjoittaja on vastuussa kolmannen maan kansalaisista, joilta on evätty pääsy, ja 
sen on kuljetettava heidät takaisin siihen kolmanteen maahan, josta hänet on kuljetettu. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 72
2 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltiot voivat päättää, että ne eivät 
sovella tätä direktiiviä kolmansien maiden 
kansalaisiin, joilta on evätty pääsy 
jäsenvaltion kauttakulkualueelle. Niiden on 
kuitenkin varmistettava, että kolmansien 
maiden kyseisten kansalaisten kohtelu ja 
heille myönnettävän suojelun taso täyttävät 
8, 10, 13 ja 15 artiklassa säädetyt 
vaatimukset.

2. Jäsenvaltioiden on sovellettava tätä 
direktiiviä myös kolmansien maiden 
kansalaisiin, joilta on evätty pääsy 
jäsenvaltion kauttakulkualueelle. Niiden on
varmistettava, että kolmansien maiden 
kyseisten kansalaisten kohtelu ja heille 
myönnettävän suojelun taso täyttävät 8, 10, 
13 ja 15 artiklassa säädetyt vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Kauttakulkualueet ovat alueita, joille useimmat ihmiset saapuvat ja joilla he anovat 
turvapaikkaa, ja ne pitäisi siksi sisällyttää tähän direktiiviin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 73
2 artiklan 3 kohdan b a alakohta (uusi)
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(b a) jotka saavat tai ovat saaneet 
humanitaarista suojelua;

Or. it

Perustelu

Ottaen huomioon tähän ryhmään kuuluvia koskevat erityisedellytykset, heidät olisi jätettävä
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 74
2 artiklan 3 kohdan b b alakohta (uusi)

(b b) joilla on edeltävien viiden vuoden 
aikana ollut yksi tai useampi oleskelulupa;

Or. it

Perustelu

Ottaen huomioon tähän ryhmään kuuluvia koskevat erityisedellytykset, heidät olisi jätettävä
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 75
2 artiklan 3 kohdan b c alakohta (uusi)

(b c) jotka ovat panneet alulle 
laillistamismenettelyn;

Or. it

Perustelu

Ottaen huomioon tähän ryhmään kuuluvia koskevat erityisedellytykset, heidät olisi jätettävä
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 76
2 artiklan 3 kohdan b d alakohta (uusi)

(b d) jotka ovat alaikäisiä;

Or. it

Perustelu

Ottaen huomioon tähän ryhmään kuuluvia koskevat erityisedellytykset, heidät olisi jätettävä
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 77
2 artiklan 3 kohdan b e alakohta (uusi)

(b e) joiden on jatkettava opiskelujen takia 
oleskeluaan jonkin jäsenvaltion alueella 
vaikka he olisivat saavuttaneet täysi-
ikäisyyden;

Or. it

Perustelu

Ottaen huomioon tähän ryhmään kuuluvia koskevat erityisedellytykset, heidät olisi jätettävä
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 78
2 artiklan 3 kohdan b f alakohta (uusi)

(b f) jotka ovat alaikäisten lasten 
vanhempia;

Or. it

Perustelu

Ottaen huomioon tähän ryhmään kuuluvia koskevat erityisedellytykset, heidät olisi jätettävä
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 79
2 artiklan 3 kohdan b g alakohta (uusi)

(b g) jotka voivat osoittaa sopeutuneensa 
hyvin huolimatta laittomasta oleskelusta;

Or. it

Perustelu

Ottaen huomioon tähän ryhmään kuuluvia koskevat erityisedellytykset, heidät olisi jätettävä
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 80
2 artiklan 3 kohdan b h alakohta (uusi)

(b h) jotka ovat työskennelleet laittomasti 
mutta jotka ovat tehneet ilmoituksen 
työnantajan laittomista toimista;

Or. it

Perustelu

Ottaen huomioon tähän ryhmään kuuluvia koskevat erityisedellytykset, heidät olisi jätettävä
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 81
2 artiklan 3 kohdan b i alakohta (uusi)

(b i) jotka ovat oleskelleet maassa 
laittomasti mutta jotka ovat saaneet 
työnantajalta tarjouksen tehdä laillista 
työtä.

Or. it
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Perustelu

Ottaen huomioon tähän ryhmään kuuluvia koskevat erityisedellytykset, heidät olisi jätettävä
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 82
3 artiklan b alakohta

b) ’laittomalla oleskelulla’ kolmannen maan 
kansalaisen oleskelua jäsenvaltion alueella, 
kun kyseinen henkilö ei täytä tai ei enää 
täytä oleskelun tai asumisen edellytyksiä 
kyseisessä jäsenvaltiossa;

b) ’laittomalla oleskelulla’ kolmannen maan 
kansalaisen oleskelua jäsenvaltion alueella, 
kun kyseinen henkilö ei täytä oleskelun tai 
asumisen edellytyksiä kyseisessä 
jäsenvaltiossa;

Or. it

Perustelu

Sovellettaessa yhteisiä palauttamispolitiikkaa koskevia normeja on määritettävä selvät 
säännökset siltä osin, kuka saapuu ensimmäistä kertaa EU:n alueelle ja kenelle jokin 
jäsenvaltio on jo aiemmin myöntänyt oleskeluluvan tai humanitaarista suojaa. Tämän vuoksi 
olisi säädettävä erityinen direktiivi, joka koskee niitä kolmansien maiden kansalaisia, jotka 
ovat menneisyydessä saaneet oleskeluluvan tai humanitaarista suojelua.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 83
3 artiklan c alakohta

c) ’palauttamisella’ prosessia, jonka aikana 
henkilö palaa vapaaehtoisesti tai pakkoon 
perustuen lähtö- tai kauttakulkumaahan tai 
muuhun kolmanteen maahan;

c) ’palauttamisella’ prosessia, jonka aikana 
henkilö palaa vapaaehtoisesti tai pakkoon 
perustuen lähtömaahan tai 
kauttakulkumaahan, johon kyseisellä 
kolmannen maan kansalaisella on tiiviitä 
perhesiteitä ja mihin hän on antanut 
tietoisen suostumuksensa;

Or. fr

Perustelu

Palauttamisen ei tulisi kattaa palauttamista maihin, joissa henkilöt eivät ole koskaan 
oleskelleet tai joihin heillä ei mitään merkittäviä siteitä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jeanine Hennis-Plasschaert

Tarkistus 84
3 artiklan c alakohta

c) ’palauttamisella’ prosessia, jonka aikana 
henkilö palaa vapaaehtoisesti tai pakkoon 
perustuen lähtö- tai kauttakulkumaahan tai 
muuhun kolmanteen maahan;

c) ’palauttamisella’ prosessia, jonka aikana 
henkilö palaa vapaaehtoisesti tai pakkoon 
perustuen lähtömaahan;

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa otetaan huomioon maahanmuuttajien terveydentila vain siinä 
määrin, että varmistetaan, että he eivät kuole lähtömaahan kuljetuksen aikana. On 
painotettava, että terveysnäköhdat eivät saisi olla riippuvaisia niistä aiheutuvista 
kustannuksista. Sairaiden maahanmuuttajien terveyttä ja henkeä ei saisi vaarantaa 
hallinnollisen menettelyn takia. Tämän ehdotuksen tarkoituksena on siksi varmistaa riittävä 
terveydenhoito vakavissa sairaustapauksissa ennen palautusmenettelyn aloittamista. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 85
3 artiklan c alakohta

c) ’palauttamisella’ prosessia, jonka aikana 
henkilö palaa vapaaehtoisesti tai pakkoon 
perustuen lähtö- tai kauttakulkumaahan tai 
muuhun kolmanteen maahan;

c) ’palauttamisella’ prosessia, jonka aikana 
henkilö palaa nimenomaan lähtömaahan;

Or. it

Perustelu

Palauttamisen varsinainen merkitys on ainoastaan palauttaminen lähtömaahan, kuten ovat 
vahvistaneet alan vaikutusvaltaiset lähteet. Muut tulkinnat eivät ole alkuperäisen 
"palauttamisen" käsitteen mukaisia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 86
3 artiklan d alakohta
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d) ’palauttamispäätöksellä’ hallinnollista tai
oikeudellista päätöstä tai muuta 
oikeustoimea, jolla todetaan kolmannen 
maan kansalaisen oleskelu laittomaksi ja 
asetetaan velvoite poistua maasta;

d) ’palauttamispäätöksellä’ oikeudellista 
päätöstä, jolla todetaan kolmannen maan 
kansalaisen oleskelu laittomaksi ja asetetaan 
velvoite poistua maasta;

Or. it

Perustelu

Palauttamispäätös voidaan tehdä ainoastaan oikeudellisella päätöksellä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 87
3 artiklan f alakohta

f) ’maastapoistamismääräyksellä’ 
hallinnollista tai oikeudellista päätöstä tai 
muuta oikeustoimea, jolla määrätään 
maastapoistamisesta;

f) ’maastapoistamismääräyksellä’ 
oikeudellista päätöstä, jolla määrätään 
maastapoistamisesta;

Or. it

Perustelu

Maastapoistamismääräys voidaan tehdä ainoastaan oikeudellisella päätöksellä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 88
3 artiklan g alakohta

g) ’maahanpaluukiellolla’ hallinnollista tai 
oikeudellista päätöstä tai muuta 
oikeustoimea, jolla estetään määrätyksi 
ajaksi palaaminen jäsenvaltioiden alueelle.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

"Maahanpalautuskielto" olisi yleisesti poistettava.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 89
3 artiklan g alakohta

g) ’maahanpaluukiellolla’ hallinnollista tai 
oikeudellista päätöstä tai muuta 
oikeustoimea, jolla estetään määrätyksi 
ajaksi palaaminen jäsenvaltioiden alueelle.

g) ’maahanpaluukiellolla’ hallinnollista tai 
oikeudellista päätöstä tai muuta 
oikeustoimea, jolla estetään määrätyksi 
ajaksi yleiselle järjestykselle uhkana olevan 
kolmannen maan kansalaisen palaaminen 
jäsenvaltioiden alueelle.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 90
3 artiklan g alakohta

g) ’maahanpaluukiellolla’ hallinnollista tai
oikeudellista päätöstä tai muuta 
oikeustoimea, jolla estetään määrätyksi 
ajaksi palaaminen jäsenvaltioiden alueelle.

g) ’maahanpaluukiellolla’ oikeudellista 
päätöstä, jolla estetään määrätyksi ajaksi 
palaaminen jäsenvaltioiden alueelle.

Or. it

Perustelu

Maahanpaluukielto voidaan määrätä ainoastaan oikeudellisella päätöksellä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 91
3 artiklan g a alakohta (uusi)

g a) "pakenemisriskillä" hallinto- tai 
oikeusviranomaisen yksilöllisen arvioinnin 
jälkeen tekemää päätöstä, jossa todetaan, 
että on olemassa pakenemisriski 
kolmannen maan kansalaisen osalta, jota 
on koskenut palauttamispäätös tai 
maastapoistamismääräys, jonka 
täytäntöönpano on epäonnistunut hänestä 
johtuvasta syystä. Tämä päätös on tehtävä 
laissa määritettyjen puolueettomien 
perusteiden pohjalta; 
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Or. fr

Perustelu

Jotta vältetään tämän käsitteen tulkinnan väärinkäyttö ja varmistetaan, että on olemassa 
kaikki edellytykset vapaaehtoisen paluun asettamiselle etusijalle, käsite "pakenemisriski" on 
määriteltävä tarkasti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 92
3 artiklan g b alakohta (uusi)

g b)"pidätyksellä" pakkoon perustuvan 
paluun kohteena olevan henkilön 
säilyttämistä yleensä erikoistuneissa 
pidätyskeskuksissa tarkoituksena järjestää 
hänen maastapoistamisensa; pidätysajan 
on oltava mahdollisimman lyhyt;

Or. fr

Perustelu

Maastapoistamista edeltävä pidätys on määriteltävä tarkasti, sillä kyseessä on toimenpide, 
joka kyseenalaistaa oikeuden vapauteen, ja näin ollen on varottava sen tulkinnan 
väärinkäyttöä. Pidätystä voidaan perustella vain maastapoistamisen järjestelyillä, jos 
kyseessä on pakkoon perustuva paluu, ja se on oltava mahdollisimman lyhytkestoinen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 93
3 artiklan g c alakohta (uusi)

g c) "kauttakulkualueella" 
maahantulopisteen ja 
maastapoistumispisteen sekä maahantulon 
valvontapisteen ja maastapoistumisen 
valvontapisteen välistä aluetta jäsenvaltion 
alueella; tällä alueella ei ole 
ekstraterritoriaalista asemaa ja sillä 
sovelletaan Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan 
1 kohtaa; 
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Or. fr

Perustelu

Vaikka direktiivissä annettuja takuita ei sovelleta kauttakulkualueilla, jäsenvaltioiden on 
varmistettava Euroopan ihmisoikeussopimuksen noudattaminen tämän ehdotuksen 5, 6, 12 ja 
14 artiklassa säädetyn mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 94
3 artiklan g d alakohta (uusi)

g d) "muita heikommassa asemassa olevilla 
henkilöillä" alaikäisiä, ilman huoltajaa 
matkustavia alaikäisiä, vammaisia, 
vanhuksia, raskaana olevia naisia, 
yksinhuoltajia, joilla on alaikäisiä lapsia, 
sekä kidutuksen, raiskauksen tai muun 
vakavan psyykkisen, fyysisen tai 
seksuaalisen väkivallan kohteeksi 
joutuneita henkilöitä.

Or. fr

Perustelu

Ehdotukseen olisi lisättävä muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden määritelmä. 
Tarkistuksessa toistetaan turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista 
vähimmäisvaatimuksista annetun neuvoston direktiivin 2003/9/EY 17 artiklan 1 kohdassa 
esitetty määritelmä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 95
3 artiklan g a alakohta (uusi)

g a)'pidättämisellä' sellaisen kolmannen 
maan kansalaisen säilöönottamista, jolle 
on annettu maastapoistamismääräys tai 
josta on tehty palauttamispäätös ja jonka 
kohdalla on vakavia syitä epäillä 
pakenemista. 
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jeanine Hennis-Plasschaert

Tarkistus 96
3 artiklan g a alakohta (uusi)

g a) 'väliaikaisella säilöönottamisella' lain 
täytäntöönpanovälineenä laittomasti 
maassa oleskelevan kolmannen maan 
kansalaisen, jolle on annettu 
maastapoistamismääräys, väliaikaista 
pitämistä väliaikaiseen säilöönottamiseen 
tarkoitetuissa tiloissa hänen 
pakenemisensa estämiseksi 
maastapoistamisen valmistelun aikana; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jeanine Hennis-Plasschaert

Tarkistus 97
3 artiklan g b alakohta (uusi)

g b) 'väliaikaisilla säilöönottotiloilla' 
kauttakulkualueiden ulkopuolella 
sijaitsevia säilöönottamiseen tarkoitettuja 
muita tiloja kuin vankiloita, joissa 
laittomasti maassa oleskelevilta kolmannen 
maan kansalaisilta riistetään oikeus 
vapaaseen liikkuvuuteen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jeanine Hennis-Plasschaert

Tarkistus 98
3 artiklan g c alakohta (uusi)

(g c) 'haavoittuvilla henkilöillä' erityisesti 
lapsia, vammaisia ja sairaita sekä raskaana 
olevia naisia.
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Mihael Brejc

Tarkistus 99
4 artiklan otsikko

Suotuisammat säännökset Edeltävät ja suotuisammat säännökset

Or. sl

Perustelu

Kahdenväliset sopimukset menettelyistä, joilla yksinkertaistetaan laittomasti sopimusmaiden 
välisen rajan ylittäviä ulkomaalaisia koskevia menettelyjä, sisältävät ehdot laitonta 
rajanylitystä koskevien menettelyjen yksinkertaistamiseksi, nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi. 
Kun sopimusosapuolet tunnustavat toisen maan oikeudelliset menettelyt, ovat myös 
laittomasti maahan saapuneita kolmansien maiden kansalaisia koskevat menettelyt 
humaanimpia. Tämä on erityisen selvää sinä aikana, jonka hallinnolliset menettelyt kestävät 
ja liikkumista rajoitetaan. Menettelyjen tehokkuus on myös hyvin tärkeää, ja ehdotetun 
direktiivin säännökset heikentäisivät sitä huomattavasti. Vaikka kaikki palauttamispäätöstä 
koskeviin artikloihin esitetyt tarkistukset hyväksyttäisiinkin, kahdenvälisten sopimusten 
soveltaminen olisi tämän direktiivin vaatimusten vuoksi hyvin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mihael Brejc

Tarkistus 100
4 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Tämä direktiivi ei estä soveltamasta 
suotuisampia säännöksiä, joita voi sisältyä

1. Tämä direktiivi ei estä soveltamasta 
aikaisemmin päätettyjä voimassaolevia
säännöksiä, joita voi sisältyä

Or. sl

Perustelu

Kahdenväliset sopimukset menettelyistä, joilla yksinkertaistetaan laittomasti sopimusmaiden 
välisen rajan ylittäviä ulkomaalaisia koskevia menettelyjä, sisältävät ehdot laitonta 
rajanylitystä koskevien menettelyjen yksinkertaistamiseksi, nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi. 
Kun sopimusosapuolet tunnustavat toisen maan oikeudelliset menettelyt, ovat myös 
laittomasti maahan saapuneita kolmansien maiden kansalaisia koskevat menettelyt 
humaanimpia. Tämä on erityisen selvää sinä aikana, jonka hallinnolliset menettelyt kestävät 
ja liikkumista rajoitetaan. Menettelyjen tehokkuus on myös hyvin tärkeää, ja ehdotetun 
direktiivin säännökset heikentäisivät sitä huomattavasti. Vaikka kaikki palauttamispäätöstä 
koskeviin artikloihin esitetyt tarkistukset hyväksyttäisiinkin, kahdenvälisten sopimusten 
soveltaminen olisi tämän direktiivin vaatimusten vuoksi hyvin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 101
4 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Tämä direktiivi ei estä soveltamasta 
suotuisampia säännöksiä, joita voi sisältyä

1. Tällä direktiivillä kumotaan kaikki 
säännökset, joita voi sisältyä

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 102
5 artikla

Kun jäsenvaltiot panevat tätä direktiiviä 
täytäntöön, niiden on otettava 
asianmukaisesti huomioon kolmannen maan 
kansalaisen perheyhteyksien luonne ja 
kiinteys, henkilön jäsenvaltiossa oleskelun 
kesto sekä perheeseen liittyvät kulttuuriset ja 
sosiaaliset siteet lähtömaahan. 
Jäsenvaltioiden on otettava huomioon myös 
lapsen etu lapsen oikeuksista vuonna 1989 
tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksen mukaisesti.

Kun jäsenvaltiot panevat tätä direktiiviä 
täytäntöön, niiden on Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan 
mukaisesti otettava asianmukaisesti 
huomioon kolmannen maan kansalaisen 
perheyhteyksien luonne ja kiinteys, henkilön 
jäsenvaltiossa oleskelun kesto sekä 
perheeseen liittyvät kulttuuriset ja sosiaaliset 
siteet lähtömaahan. Jäsenvaltioiden on 
toimittava lapsen edun mukaisesti lapsen 
oikeuksista vuonna 1989 tehdyn 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksen mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Jos noudatetaan periaatetta, jonka mukaan "on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu" 
maastapoistamismenettelyn ei pitäisi koskaan koskea lasta lapsen oikeuksista vuonna 1989 
tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen 3 artiklan mukaisesti. Jos paluu 
lähtömaahan vaikuttaa parhaalta vaihtoehdolta, se olisi järjestettävä erillisenä menettelynä 
eikä siihen saa missään tapauksessa kuulua pidätystä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan et Martine Roure

Tarkistus 103
5 artiklan 1 a kohta (uusi)
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Jäsenvaltioiden on lapsen edun huomioon 
ottamiseksi säädettävä, että lapsiin ei voida 
kohdistaa minkäänlaisia maastapoistamis-
tai säilöönottotoimia.
Perheisiin, jotka matkustavat yhden tai 
useamman alaikäisen kanssa, ei saa 
missään tapauksessa kohdistaa 
talteenottotoimia, ja pidätykselle on 
pyrittävä löytämään muita vaihtoehtoja.

Or. fr

Perustelu

Periaatteessa alaikäisiä ei tule koskaan pidättää eikä poistaa maasta pakolla. Kaikkia 
ulkomaalaisia, jotka sanovat olevansa alaikäisiä, on myös kohdeltava sellaisina siihen saakka 
kunnes toisin todistetaan ja oikeus on tehnyt sitä koskevan päätöksen. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 104
5 artiklan 1 a kohta (uusi)

Kun jäsenvaltiot panevat tätä direktiiviä 
täytäntöön, niiden on otettava 
asianmukaisesti huomioon muita 
heikommassa asemassa olevat ryhmät 
pitäen mielessä sellaiset tekijät kuin ikä, 
fyysinen ja henkinen terveydentila sekä 
sukupuoli.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 105
6 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltion on tehtävä palauttamispäätös 
kolmansien maiden kansalaisista, jotka 
oleskelevat laittomasti niiden alueella.

1. Jäsenvaltion on tehtävä palauttamispäätös 
kolmansien maiden kansalaisista, jotka 
oleskelevat laittomasti niiden alueella ja 
jotka eivät oikeusviranomaisen päätöksen 
mukaan täytä tämän direktiivin 2 artiklassa 
säädettyjä soveltamisalaa koskevia 
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edellytyksiä.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Mihael Brejc

Tarkistus 106
6 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltion on tehtävä palauttamispäätös 
kolmansien maiden kansalaisista, jotka 
oleskelevat laittomasti niiden alueella.

1. Jäsenvaltion on tehtävä palauttamispäätös 
kolmansien maiden kansalaisista, jotka eivät 
enää täytä Schengenin rajasäännöstön 
5 artiklan mukaisia maahantulon 
edellytyksiä.

Or. sl

Perustelu

Tämän artiklan säännösten ei tulisi koskea kaikkia kolmansien maiden kansalaisia, jotka ovat 
laittomasti saapuneet jäsenvaltioon, koska se estää tehokkaan palauttamisen. Sitä voidaan 
kuitenkin hyvin soveltaa kolmansien maiden kansalaisiin, jotka ovat saapuneet laillisesti 
jäsenvaltion alueelle eivätkä ole poistuneet siltä sallitun ajan kuluessa. Näin säilytetään ns. 
kaksiasteinen menettelytapa, mitä tulee laittomaan siirtolaisuuteen, sellaisena kuin se 
määritellään tässä direktiivissä. Siinä vain erotetaan kolmansien maiden kansalaiset eri 
luokkiin, jotta voidaan ryhtyä tehokkaisiin toimiin laitonta siirtolaisuutta vastaan, mikä on 
direktiiviehdotuksenkin tarkoitus. Se, että jäsenvaltioille annetaan edelleenkin mahdollisuus 
tehdä palauttamispäätös kaikkien jäsenvaltioiden alueille laittomasti saapuneiden tai siellä 
oleskelevien ulkomaalaisten osalta, ei yhtenäistä erilaisia kansallisia säädöksiä. Jotkut 
jäsenvaltiot nimittäin tekevät vapaaehtoista paluuta koskevia päätöksiä ja toiset taas eivät, 
mikä taas aiheuttaa painetta jäsenvaltioille, joilla ei ole tätä koskevia säädöksiä, sillä 
kolmansien maiden kansalaiset haluavat päästä jäsenvaltioihin, joissa heillä on liikkumisen 
vapaus laittoman siirtolaisen asemasta huolimatta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 107
6 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltion on tehtävä 
palauttamispäätös kolmansien maiden 
kansalaisista, jotka oleskelevat laittomasti 

1. Jäsenvaltio voi tehdä
palauttamispäätöksen kolmansien maiden 
kansalaisista, jotka oleskelevat laittomasti 
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niiden alueella. niiden alueella.

Or. fr

Perustelu

Palauttamispäätöstä ei tule pitää systemaattisena ja siinä on otettava huomioon jokaisen 
henkilön kohdalla henkilökohtainen arviointiprosessi palauttamiskiellon periaatetta 
kunnioittaen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 108
6 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltion on tehtävä 
palauttamispäätös kolmansien maiden 
kansalaisista, jotka oleskelevat laittomasti 
niiden alueella.

1. Jäsenvaltio voi tehdä
palauttamispäätöksen kolmansien maiden 
kansalaisista, jotka oleskelevat laittomasti 
niiden alueella.

Or. en

Perustelu

Palauttamispäätöksen tekeminen ei koskaan saa olla pakollista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 109
6 artiklan 2 kohta

2. Palauttamispäätöksessä on määrättävä 
asianmukaisesta enintään neljän viikon 
pituisesta ajanjaksosta, jonka aikana henkilö 
voi palata vapaaehtoisesti, paitsi jos on syytä 
olettaa, että henkilö voi paeta kyseisen 
ajanjakson aikana. Kyseiselle ajanjaksolle 
voidaan määrätä velvoitteita, joilla pyritään 
vähentämään pakenemisen riskiä, kuten 
säännöllinen ilmoittautuminen 
viranomaisille, rahavakuuden asettaminen, 
asiakirjojen luovuttaminen tai velvollisuus 
pysytellä tietyssä paikassa.

2. Palauttamispäätöksessä on määrättävä 
asianmukaisesta enintään kymmenen viikon 
pituisesta ajanjaksosta, jonka aikana henkilö 
voi palata vapaaehtoisesti. Kyseiselle 
ajanjaksolle voidaan määrätä velvoitteita, 
kuten säännöllinen ilmoittautuminen 
viranomaisille tai velvollisuus pysytellä 
kolmannen maan kansalaisen itse 
valitsemassa paikassa.
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Or. it

Perustelu

Jos, kuten komissio vaikuttaa haluavan, on suosittava vapaaehtoista paluuta, sitä koskevan 
määräajan pidentäminen kymmeneen viikkoon tuntuu realistisemmalta. Lisäksi, ei ole 
yhteisesti hyväksyttyä "pakenemisriskin" käsitettä. Tästä syystä pakenemista koskeva kohta on 
poistettava direktiivistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan ja Martine Roure

Tarkistus 110
6 artiklan 2 kohta

2. Palauttamispäätöksessä on määrättävä 
asianmukaisesta enintään neljän viikon 
pituisesta ajanjaksosta, jonka aikana henkilö 
voi palata vapaaehtoisesti, paitsi jos on syytä 
olettaa, että henkilö voi paeta kyseisen 
ajanjakson aikana. Kyseiselle ajanjaksolle 
voidaan määrätä velvoitteita, joilla pyritään 
vähentämään pakenemisen riskiä, kuten 
säännöllinen ilmoittautuminen 
viranomaisille, rahavakuuden asettaminen, 
asiakirjojen luovuttaminen tai velvollisuus 
pysytellä tietyssä paikassa.

2. Palauttamispäätöksessä on määrättävä 
asianmukaisesta vähintään neljän viikon 
pituisesta ajanjaksosta, jonka aikana henkilö 
voi palata vapaaehtoisesti, paitsi jos 
toimivaltaisella hallinto- tai 
oikeusviranomaisella on puolueettomia 
syitä olettaa, että henkilö voi paeta kyseisen 
ajanjakson aikana. Kyseiselle ajanjaksolle 
voidaan määrätä velvoitteita, joilla pyritään 
vähentämään pakenemisen riskiä, kuten 
säännöllinen ilmoittautuminen 
viranomaisille, rahavakuuden asettaminen, 
asiakirjojen luovuttaminen tai velvollisuus 
pysytellä tietyssä paikassa.

Or. fr

Perustelu

Enintään 4 viikon ajanjakso vaikuttaa liian lyhyeltä, jotta kolmansien maiden kansalaiset 
voisivat järjestää käytännössä vapaaehtoisen paluunsa ja valmistautua psykologisesti 
palaamaan maahan, josta he olivat lähteneet paremman elämän toivossa.

Vapaaehtoisen paluun on oltava ensisijainen vaihtoehto. Niinpä tämän vaihtoehdon 
epääminen pakenemisriskiepäilyn vuoksi on rajoitettava toimivaltaisen hallinto- tai 
oikeusviranomaisen tekemään puolueettomaan päätökseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jeanine Hennis-Plasschaert

Tarkistus 111
6 artiklan 2 a kohta (uusi)
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2 a. Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa 
pidentää ajanjaksoa, jonka aikana henkilö 
voi palata vapaaehtoisesti.

Or. en

Perustelu

Jotkut lähtömaat tekevät paremmin yhteistyötä kuin toiset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 112
6 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Pelkästään se seikka, että kolmannen 
maan kansalainen oleskelee laittomasti 
jäsenvaltion alueella, ei sinällään riitä 
näyttämään toteen pakenemisriskiä.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksessa täsmennetään, että laitonta oleskelua jäsenvaltion alueella ei saa sinällään 
tulkita todisteeksi pakenemisriskin olemassaolosta. Tällaista tuomiota ei voida hyväksyä, sillä 
se on Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan vastainen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 113
6 artiklan 2 b kohta (uusi)

2 b. Jäsenvaltioiden on tarjottava 
kolmansien maiden kansalaisille 
konkreettista tukea ja neuvontaa ja täten 
helpotettava heidän vapaaehtoista 
paluutaan.

Or. fr

Perustelu

Palaaville henkilöille on tarjottava taloudellista ja sosiaalista apua heidän varsinaiseen 
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lähtöönsä asti. Heitä ei tule jättää äärimmäiseen hätään hetkellä, jolloin heidän on 
valmistauduttava palaamaan maahan, joka heidän on täytynyt jättää ja johon paluu on 
vaikeaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 114
6 artiklan 2 c kohta (uusi)

2 c. Neuvoston direktiivin 2003/9/EY 
soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden on 
ennen palauttamispäätöstä voitava 
edelleenkin nauttia kaikista kyseisessä 
direktiivissä säädetyistä vastaanotto-
olosuhteita koskevista säännöksistä.

Or. fr

Perustelu

Tämä tarkistus on samansuuntainen kuin tarkistukset 112 ja 113 ja mahdollistaa 
vapaaehtoisen paluun helpottamisen. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 115
6 artiklan 3 kohta

3. Palauttamispäätös on annettava erillisellä 
päätöksellä tai muulla oikeustoimella tai 
yhtä aikaa maastapoistamismääräyksen 
kanssa.

3. Palauttamispäätös on annettava erillisellä 
päätöksellä kuin maastapoistamismääräys.

Or. it

Perustelu

Palauttamispäätös ja maastapoistamismääräys on tehtävä erillisinä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 116
6 artiklan 3 kohta
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3. Palauttamispäätös on annettava erillisellä 
päätöksellä tai muulla oikeustoimella tai 
yhtä aikaa maastapoistamismääräyksen 
kanssa.

3. Palauttamispäätös on annettava erillisellä 
päätöksellä tai muulla oikeustoimella, ei 
kuitenkaan maastapoistamismääräyksellä.

Or. fr

Perustelu

Jos pyritään kannustamaan ensisijaisesti vapaaehtoiseen paluuseen, on säädettävä 
kaksivaiheisesta eikä samanaikaisesta menettelystä, joka on vapaaehtoiseen paluuseen 
kannustamisen vastaista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 117
6 artiklan 4 kohta

4. Jos jäsenvaltion on noudatettava 
perusoikeuksista johdettuja velvoitteita, 
jotka perustuvat erityisesti Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen, kuten oikeus 
palauttamiskieltoon ja koulutukseen ja 
perheen yhtenäisyyteen, palauttamispäätöstä 
ei saa tehdä. Jos päätös on jo tehty, se on 
kumottava.

4. Jos jäsenvaltion on noudatettava 
perusoikeuksista johdettuja velvoitteita, 
jotka perustuvat erityisesti pakolaisia 
koskevaan Geneven yleissopimukseen, 
kidutuksen ja muun julman, 
epäinhimillisen tai halventavan kohtelun 
tai rangaistuksen vastaiseen YK:n 
yleissopimukseen, YK:n lasten oikeuksien 
yleissopimukseen ja Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen, kuten oikeus 
palauttamiskieltoon ja koulutukseen ja 
perheen yhtenäisyyteen, palauttamispäätöstä 
ei saa tehdä. Jos päätös on jo tehty, se on 
kumottava.

Or. fr

Perustelu

Nämä kolme viittausta ovat hyödyllisiä ja välttämättömiä täydennyksiä, joilla täsmennetään 
perusoikeuksien suojelua palauttamista koskevassa säännöksessä johdanto-osan kappaleiden 
sisältämien viittauksien lisäksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania ja Vittorio Agnoletto

Tarkistus 118
6 artiklan 4 kohta

4. Jos jäsenvaltion on noudatettava 
perusoikeuksista johdettuja velvoitteita, 
jotka perustuvat erityisesti Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen, kuten oikeus 
palauttamiskieltoon ja koulutukseen ja 
perheen yhtenäisyyteen, palauttamispäätöstä 
ei saa tehdä. Jos päätös on jo tehty, se on 
kumottava.

4. Jos jäsenvaltion on noudatettava 
perusoikeuksista johdettuja velvoitteita, 
jotka perustuvat erityisesti Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen, Geneven 
yleissopimukseen pakolaisten 
oikeusasemasta, kansainväliseen 
kidutuksen vastaiseen yleissopimukseen tai 
kansainväliseen lasten oikeuksien 
yleissopimukseen vuodelta 1989, kuten 
oikeus palauttamiskieltoon ja koulutukseen, 
hoitoon vakavissa sairaustapauksissa ja 
perheen yhtenäisyyteen, palauttamispäätöstä 
ei saa tehdä. Jos päätös on jo tehty, se on 
kumottava.

Or. it

Perustelu

Nämä täsmennykset ovat tarpeen täydentämisen vuoksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrick Gaubert

Tarkistus 119
6 artiklan 5 kohta

5. Jäsenvaltio voi milloin tahansa päättää 
myöntää niiden alueella laittomasti 
oleskelevalle kolmannen maan kansalaiselle 
erillisen oleskeluluvan tai muun luvan, joka 
oikeuttaa oleskeluun myötätuntosyiden tai 
humanitaaristen tai muiden syiden vuoksi. 
Tässä tapauksessa ei tehdä 
palauttamispäätöstä, ja mahdollinen 
aiemmin tehty palauttamispäätös on 
kumottava.

5. Jäsenvaltio voi milloin tahansa päättää 
myöntää niiden alueella laittomasti 
oleskelevalle kolmannen maan kansalaiselle 
erillisen oleskeluluvan tai muun luvan, joka 
oikeuttaa oleskeluun myötätuntosyiden tai 
humanitaaristen tai muiden syiden vuoksi.

Jos kyseinen henkilö kärsii vakavasta 
sairaudesta, mikä todistetaan valantehneen 
tai toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten nimittämän lääkärin 
myöntämällä lääkärinlausunnolla, 
jäsenvaltioiden on myönnettävä erillinen 
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oleskelulupa tai muu lupa, joka oikeuttaa 
oleskeluun, ja tosiasiallinen pääsy hoitoon, 
ellei voida todistaa, että kyseinen henkilö 
voi todellakin saada lääketieteellistä hoitoa 
lähtömaassaan.
Tässä tapauksessa ei tehdä 
palauttamispäätöstä, ja mahdollinen 
aiemmin tehty palauttamispäätös on 
kumottava.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä 
kumoamisesta keskinäisellä 
tiedonantojärjestelmällä, josta on säädetty 
turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaan 
liittyviä jäsenvaltioiden toimenpiteitä 
koskevan keskinäisen 
tiedottamismenettelyn käyttöönotosta 
tehdyssä neuvoston päätöksessä .../.../EY.

Or. fr

Perustelu

Jos terveysviranomainen todistaa, että henkilö on vakavasti sairas eikä voi saada 
lähtömaassaan tarvitsemaansa hoitoa, tätä henkilöä koskevaa palauttamispäätöstä ei tule 
tehdä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan ja Martine Roure

Tarkistus 120
6 artiklan 5 kohta

5. Jäsenvaltio voi milloin tahansa päättää 
myöntää niiden alueella laittomasti 
oleskelevalle kolmannen maan kansalaiselle 
erillisen oleskeluluvan tai muun luvan, joka 
oikeuttaa oleskeluun myötätuntosyiden tai 
humanitaaristen tai muiden syiden vuoksi. 
Tässä tapauksessa ei tehdä 
palauttamispäätöstä, ja mahdollinen 
aiemmin tehty palauttamispäätös on 
kumottava.

5. Jäsenvaltio voi milloin tahansa päättää 
myöntää niiden alueella laittomasti 
oleskelevalle kolmannen maan kansalaiselle 
erillisen oleskeluluvan tai muun luvan, joka 
oikeuttaa oleskeluun myötätuntosyiden tai 
humanitaaristen tai muiden syiden vuoksi. 
Jos kyseinen henkilö kärsii vakavasta 
sairaudesta, jäsenvaltioiden on 
myönnettävä oleskelulupa tai muu lupa, 
joka oikeuttaa oleskeluun, jotta henkilö 
pääsee hoitoon, paitsi jos on todistettu, että 
hän voi saada tarvitsemaansa hoitoa 
kohdemaassa. Tässä tapauksessa ei tehdä 
palauttamispäätöstä, ja mahdollinen 
aiemmin tehty palauttamispäätös on 



AM\630827FI.doc 37/89 PE 378.672v01-00

FI

kumottava.

Or. fr

Perustelu

Laittomasti maassa oleskelevat henkilöt, jotka palautetaan kotimaahansa ja jotka eivät 
maantieteellisistä tai taloudellisista syistä saa sairautensa vaatimaa hoitoa, tuomitaan 
varmaan kuolemaan tai saavat muita invalidisoivia seurauksia. Tämä on ihmisoikeuksien ja 
Euroopan unionin puolustamien arvojen vastaista. On siis kiinnitettävä erityistä huomiota 
sairaiden tilanteeseen palauttamismenettelyssä, joka saattaa kohdistua heihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro ja Jeanine Hennis-Plasschaert

Tarkistus 121
6 artiklan 5 kohta

5. Jäsenvaltio voi milloin tahansa päättää 
myöntää niiden alueella laittomasti 
oleskelevalle kolmannen maan kansalaiselle 
erillisen oleskeluluvan tai muun luvan, joka 
oikeuttaa oleskeluun myötätuntosyiden tai 
humanitaaristen tai muiden syiden vuoksi. 
Tässä tapauksessa ei tehdä 
palauttamispäätöstä, ja mahdollinen 
aiemmin tehty palauttamispäätös on 
kumottava.

5. Jäsenvaltio voi milloin tahansa päättää 
myöntää niiden alueella laittomasti 
oleskelevalle kolmannen maan kansalaiselle 
erillisen oleskeluluvan tai muun luvan, joka 
oikeuttaa oleskeluun myötätuntosyiden tai 
humanitaaristen tai muiden syiden vuoksi. 
Jäsenvaltiot voivat myöntää vakavasta 
sairaudesta kärsivälle henkilölle erillisen 
oleskeluluvan tai muun luvan, jotta tällä on 
mahdollisuus riittävään terveydenhoitoon, 
ellei näytetä toteen, että kyseinen henkilö 
voi saada asianmukaista terveydenhoitoa 
lähtömaassa. Tässä tapauksessa ei tehdä 
palauttamispäätöstä, ja mahdollinen 
aiemmin tehty palauttamispäätös on 
kumottava.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa otetaan huomioon maahanmuuttajien terveydentila vain siinä 
määrin, että varmistetaan, että he eivät kuole lähtömaahan kuljetuksen aikana. On 
painotettava, että terveysnäköhdat eivät saisi olla riippuvaisia niistä aiheutuvista 
kustannuksista. Sairaiden maahanmuuttajien terveyttä ja henkeä ei saisi vaarantaa 
hallinnollisen menettelyn takia. Tämän ehdotuksen tarkoituksena on siksi varmistaa riittävä 
terveydenhoito vakavissa sairaustapauksissa ennen palautusmenettelyn aloittamista. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 122
6 artiklan 5 kohta

5. Jäsenvaltio voi milloin tahansa päättää 
myöntää niiden alueella laittomasti 
oleskelevalle kolmannen maan kansalaiselle 
erillisen oleskeluluvan tai muun luvan, joka 
oikeuttaa oleskeluun myötätuntosyiden tai 
humanitaaristen tai muiden syiden vuoksi. 
Tässä tapauksessa ei tehdä 
palauttamispäätöstä, ja mahdollinen 
aiemmin tehty palauttamispäätös on 
kumottava.

5. Jäsenvaltio voi milloin tahansa päättää 
myöntää niiden alueella laittomasti 
oleskelevalle kolmannen maan kansalaiselle 
erillisen oleskeluluvan tai muun luvan, joka 
oikeuttaa oleskeluun myötätuntosyiden tai 
humanitaaristen tai muiden syiden vuoksi. 
Jäsenvaltiot myöntävät vakavasta 
sairaudesta kärsivälle henkilölle erillisen 
oleskeluluvan tai muun luvan, jotta tällä on 
mahdollisuus riittävään terveydenhoitoon, 
ellei näytetä toteen, että kyseinen henkilö 
voi saada asianmukaista terveydenhoitoa 
lähtömaassa. Tässä tapauksessa ei tehdä 
palauttamispäätöstä, ja mahdollinen 
aiemmin tehty palauttamispäätös on 
kumottava.

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella halutaan sulkea pois riski, että palauttamispäätökset vaarantavat 
vakavasti ihmisten hengen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania ja Vittorio Agnoletto

Tarkistus 123
6 artiklan 5 kohta

5. Jäsenvaltio voi milloin tahansa päättää 
myöntää niiden alueella laittomasti 
oleskelevalle kolmannen maan kansalaiselle 
erillisen oleskeluluvan tai muun luvan, joka 
oikeuttaa oleskeluun myötätuntosyiden tai 
humanitaaristen tai muiden syiden vuoksi. 
Tässä tapauksessa ei tehdä 
palauttamispäätöstä, ja mahdollinen 
aiemmin tehty palauttamispäätös on 
kumottava.

5. Jäsenvaltio voi milloin tahansa päättää 
myöntää niiden alueella laittomasti 
oleskelevalle kolmannen maan kansalaiselle 
erillisen oleskeluluvan tai muun luvan, joka 
oikeuttaa oleskeluun myötätuntosyiden tai 
humanitaaristen, vakavaan sairauteen 
perustuvien tai muiden syiden vuoksi. Tässä 
tapauksessa ei tehdä palauttamispäätöstä, ja 
mahdollinen aiemmin tehty 
palauttamispäätös on kumottava.

Or. it
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Perustelu

Terveyttä koskevan oikeuden suojelemisen on oltava ensisijaista tämän direktiivin 
soveltamisalalla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 124
6 artiklan 5 a kohta (uusi)

5 a. Jäsenvaltioiden on suojeltava 
ihmiskaupan uhreja ja todistajia. 
Tällaisissa tapauksissa ei tehdä 
palauttamispäätöstä, ja mahdollinen 
aiemmin tehty palauttamispäätös on 
kumottava, jos ihmiskaupan uhreilla ja 
todistajilla ei ole takuuta, että he ovat 
turvassa maassa, johon heidät palautetaan.
Jotta jäsenvaltiot voivat paremmin suojella 
kolmansien maiden kansalaisien oikeuksia, 
Euroopan unionin on säädettävä erilaisista 
näitä koskevista taloudellisen avun 
järjestelmistä.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää suojella myös näitä vainottuja henkilöitä: ihmiskaupan uhreja ja todistajia ei pidä 
vain käyttää "hyödyksi" rikosoikeudellisessa mielessä vaan on otettava huomioon heidän 
lähtömaansa tilanne ennen heidän palauttamistaan sinne, jotta ei lisätä heihin kohdistuvaa 
vaarallista painostusta ja uhkailua.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 125
6 artiklan 6 kohta

6. Jos jäsenvaltion alueella laittomasti 
oleskelevalla kolmannen maan kansalaisella 
on toisen jäsenvaltion myöntämä voimassa 
oleva oleskelulupa, ensin mainittu 
jäsenvaltio ei saa tehdä palauttamispäätöstä 
jos asianomainen henkilö palaa 
vapaaehtoisesti oleskeluluvan myöntäneen 

6. Jos jäsenvaltion alueella laittomasti 
oleskelevalla kolmannen maan kansalaisella 
on toisen jäsenvaltion myöntämä voimassa 
oleva oleskelulupa, ensin mainittu 
jäsenvaltio ei saa tehdä palauttamispäätöstä 
jos asianomainen henkilö palaa 
vapaaehtoisesti oleskeluluvan myöntäneen 
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jäsenvaltion alueelle. jäsenvaltion alueelle. Tämä säännös on 
väliaikainen odotettaessa oleskelulupien 
keskinäistä tunnustamista koskevien 
menettelyjen voimaantuloa Euroopassa.

Or. it

Perustelu

Ennen palauttamista koskevan yhteisön politiikan luomista Euroopan unionin on otettava 
käyttöön lainsäädäntökehykset Euroopan alueelle saapumista koskevien laillisten kanavien 
sääntelemiseksi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 126
6 artiklan 8 kohta

8. Jos jäsenvaltion alueella laittomasti 
oleskelevan kolmannen maan kansalaisen 
oleskeluluvan tai muun oleskeluun 
oikeuttavan luvan myöntämismenettely on 
kesken, jäsenvaltio voi lykätä
palauttamispäätöksen tekemistä, kunnes 
vireillä oleva menettely on saatu päätökseen.

8. Jos jäsenvaltion alueella laittomasti 
oleskelevan kolmannen maan kansalaisen 
oleskeluluvan tai muun oleskeluun 
oikeuttavan luvan myöntämismenettely on 
kesken, jäsenvaltion on lykättävä
palauttamispäätöksen tekemistä, kunnes 
vireillä oleva menettely on saatu päätökseen.

Or. fr

Perustelu

Vaikuttaa luonnolliselta ja järkeenkäyvältä, että palauttamispäätöstä ei tehdä niin kauan kuin 
oleskelulupaa tai turvapaikan myöntämistä koskevan pyynnön tarkastelu on kesken. Tämän ei 
pitäisi olla pelkkä jäsenvaltiolle annettu mahdollisuus vaan sääntö.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jeanine Hennis-Plasschaert

Tarkistus 127
6 artiklan 8 kohta

8. Jos jäsenvaltion alueella laittomasti 
oleskelevan kolmannen maan kansalaisen 
oleskeluluvan tai muun oleskeluun 
oikeuttavan luvan myöntämismenettely on 
kesken, jäsenvaltio voi lykätä 
palauttamispäätöksen tekemistä, kunnes 

8. Jos jäsenvaltion alueella laittomasti 
oleskelevan kolmannen maan kansalaisen 
oleskeluluvan tai muun oleskeluun 
oikeuttavan luvan myöntämismenettely on 
kesken, jäsenvaltion on lykättävä
palauttamispäätöksen tekemistä, kunnes 
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vireillä oleva menettely on saatu päätökseen. vireillä oleva menettely on saatu päätökseen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 128
7 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltion on annettava 
palauttamispäätöksen kohteena olevalle 
kolmannen maan kansalaiselle 
maastapoistamismääräys, jos henkilö saattaa 
paeta tai jos hän ei ole noudattanut 
paluuvelvoitettaan vapaaehtoiselle paluulle 
annetun 6 artiklan 2 kohdan mukaisen 
määräajan puitteissa.

1. Jäsenvaltion on annettava 
palauttamispäätöksen kohteena olevalle 
kolmannen maan kansalaiselle 
maastapoistamismääräys, jos
toimivaltaisella hallinto- tai 
oikeusviranomaisella on yksilöllisen 
tutkinnan jälkeen puolueettomia syitä 
olettaa, että kyseinen henkilö saattaa paeta, 
tai jos hän ei ole noudattanut 
paluuvelvoitettaan vapaaehtoiselle paluulle 
annetun 6 artiklan 2 kohdan mukaisen 
määräajan puitteissa.

Or. fr

Perustelu

Nykyinen muotoilu antaa jäsenvaltioille liikaan vapautta keskeyttää vapaaehtoisen paluun 
menettely epämääräisen "pakenemisriskin" käsitteen avulla. Jos vapaaehtoinen paluu tosiaan 
on ensisijaista, pakenemisriski pitäisi määritellä puolueettomien ja avoimien menettelyjen 
avulla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mihael Brejc

Tarkistus 129
7 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltion on annettava 
palauttamispäätöksen kohteena olevalle 
kolmannen maan kansalaiselle 
maastapoistamismääräys, jos henkilö saattaa 
paeta tai jos hän ei ole noudattanut 
paluuvelvoitettaan vapaaehtoiselle paluulle 
annetun 6 artiklan 2 kohdan mukaisen 
määräajan puitteissa.

1. Jäsenvaltion on annettava 
maastapoistamismääräys kolmannen maan 
kansalaiselle, joka muutoin saapuu 
laittomasti jäsenvaltion alueelle tai 
oleskelee siellä laittomasti tai joka on 
palauttamispäätöksen kohteena, jos henkilö 
saattaa paeta tai jos hän ei ole noudattanut 
paluuvelvoitettaan vapaaehtoiselle paluulle 
annetun 6 artiklan 2 kohdan mukaisen 
määräajan puitteissa.
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Or. sl

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 6 artiklan 1 kohtaa koskevien tarkistusten ja sen perustelujen 
kanssa, sillä näissä kahdessa artiklassa määrätään kahdesta eri palauttamismenettelystä 
henkilön lähtömaahan: vapaaehtoinen paluu ja maastapoistaminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 130
7 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltion on annettava 
palauttamispäätöksen kohteena olevalle 
kolmannen maan kansalaiselle 
maastapoistamismääräys, jos henkilö 
saattaa paeta tai jos hän ei ole noudattanut 
paluuvelvoitettaan vapaaehtoiselle paluulle 
annetun 6 artiklan 2 kohdan mukaisen 
määräajan puitteissa.

1. Jäsenvaltion on annettava 
palauttamispäätöksen kohteena olevalle 
kolmannen maan kansalaiselle 
maastapoistamismääräys, jos hän ei ole 
noudattanut paluuvelvoitettaan 
vapaaehtoiselle paluulle annetun 6 artiklan 
2 kohdan mukaisen määräajan puitteissa.

Or. it

Perustelu

Direktiivin soveltamiseksi on tärkeää tehdä tällainen täsmennys.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 131
7 artiklan 2 kohta

2. Maastapoistamismääräyksessä on 
ilmoitettava määräaika, jonka puitteissa 
maastapoistaminen pannaan täytäntöön, sekä 
kohdemaa.

2. Maastapoistamismääräyksessä on 
ilmoitettava määräaika, jonka puitteissa 
maastapoistaminen pannaan täytäntöön 
vasta sitten, kun on todistettu EU:n 
alueella laittomasti oleskelevan kolmannen 
maan kansalaisen todellinen henkilöllisyys 
ja lähtömaa.

Or. it
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Perustelu

Jos, kuten komissio vaikuttaa haluavan, on suosittava vapaaehtoista paluuta, sitä koskevan 
määräajan pidentäminen kymmeneen viikkoon tuntuu realistisemmalta. Lisäksi, ei ole 
yhteisesti hyväksyttyä "pakenemisriskin" käsitettä. Tästä syystä pakenemista koskeva kohta on 
poistettava direktiivistä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 132
7 artiklan 3 kohta

3. Maastapoistamismääräys annetaan 
erillisellä päätöksellä tai muulla 
oikeustoimella tai yhtä aikaa 
palauttamispäätöksen kanssa.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Kyseinen kohta vaikuttaa turhalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan ja Martine Roure

Tarkistus 133
7 artiklan 3 kohta

3. Maastapoistamismääräys annetaan 
erillisellä päätöksellä tai muulla 
oikeustoimella tai yhtä aikaa 
palauttamispäätöksen kanssa.

3. Maastapoistamismääräys annetaan 
erillisellä päätöksellä tai muulla 
oikeustoimella sen jälkeen kun ajanjakso, 
jonka aikana henkilö on voinut palata 
vapaaehtoisesti, on kulunut loppuun.

Or. fr

Perustelu

Ks. tarkistuksen 14 perustelut.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 134
8 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltio voi lykätä
palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa 
asianmukaiseksi ajaksi, jos tämä on tarpeen 
yksittäistapauksen erityisten olosuhteiden 
vuoksi.

1. Jäsenvaltion on lykättävä
palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa 
asianmukaiseksi ajaksi, jos tämä on tarpeen 
yksittäistapauksen erityisten olosuhteiden 
vuoksi.

Or. it

Perustelu

Jäsenvaltioilla on oltava velvoite poiketa palauttamispäätöksen täytäntöönpanosta 
seuraavassa kohdassa mainituissa tapauksissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 135
8 artiklan 2 kohdan a alakohta

(a) kolmannen maan kansalainen ei pysty 
matkustamaan tai häntä ei voida kuljettaa 
kohdemaahan kyseisen henkilön fyysisen tai 
henkisen tilan vuoksi;

(a) kolmannen maan kansalainen ei pysty 
matkustamaan tai häntä ei voida kuljettaa 
kohdemaahan kyseisen henkilön fyysisen tai 
henkisen tilan tai hänen korkean ikänsä
vuoksi;

Or. it

Perustelu

Lykkäystä on sovellettava niihin, joita ei voida palauttaa heidän korkean ikänsä vuoksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan 

Tarkistus 136
8 artiklan 2 kohdan a alakohta

(a) kolmannen maan kansalainen ei pysty 
matkustamaan tai häntä ei voida kuljettaa 
kohdemaahan kyseisen henkilön fyysisen tai 
henkisen tilan vuoksi;

(a) kolmannen maan kansalainen ei pysty 
matkustamaan tai häntä ei voida kuljettaa 
kohdemaahan kyseisen henkilön fyysisen tai 
henkisen tilan vuoksi, mikä on todettu 
lääkärinlausunnossa;
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Or. fr

Perustelu

Ainoastaan asiantunteva lääkäri voi todeta matkustavan tai siirrettävän kolmannen maan 
kansalaisen fyysisen tai henkisen vajavuuden. Tämä ei ole pelkkä hallinnollinen päätös.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania ja Vittorio Agnoletto

Tarkistus 137
8 artiklan 2 kohdan a a alakohta (uusi)

(a a) terveydelliset syyt, kuten tarve saada 
vakavaan sairauteen hoitoa, jota 
jäsenvaltion on annettava potilaalle samoin 
edellytyksin kuin jäsenvaltion omille 
kansalaisille;

Or. it

Perustelu

Terveyttä koskevan oikeuden suojelemisen on oltava ensisijaista tämän direktiivin 
soveltamisalalla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 138
8 artiklan 2 kohdan a a alakohta (uusi)

(a a) vakavasti sairaana olevalle 
kolmannen maan kansalaiselle ei kyetä 
takaamaan tehokasta ja välttämätöntä 
terveydenhoitoa siinä maassa, johon hänet 
aiotaan palauttaa;

Or. en

Perustelu

Kolmannen maan kansalaisen terveyttä ei koskaan saa vaarantaa palauttamispäätöstä 
täytäntöönpantaessa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 139
8 artiklan 2 kohdan c alakohta

(c) sen jälkeen, kun on arvioitu olosuhteet 
paikassa, johon alaikäinen henkilö 
palautetaan, ei voida olla varmoja siitä, että 
ilman huoltajaa matkustava alaikäinen 
henkilö voidaan luovuttaa lähtöpaikassa tai 
määränpäässä perheenjäsenelle tai 
vastaavalle edustajalle, alaikäisen 
holhoojalle tai kohdemaan toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen tarkistuksen 8 kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 140
8 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi)

(c a) kolmannen maan kansalaisen 
henkilöllisyyttä, kansalaisuutta ja 
lähtömaata ei voida ehdottoman varmasti 
selvittää;

Or. it

Perustelu

Ulkomaalaisen todellisesta henkilöllisyydestä on oltava varmuus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 141
8 artiklan 2 kohdan c b alakohta (uusi)

(c b) sellaiset objektiiviset ja subjektiiviset 
tekijät, jotka estävät kolmannen maan 
kansalaisen paluun lähtömaahansa 
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humaaneissa olosuhteissa ja hänen 
perusoikeuksiaan täysipainoisesti 
kunnioittaen ja kansainvälisen oikeuden 
velvoitteiden mukaisesti.

Or. it

Perustelu

Ulkomaalaisen todellisesta henkilöllisyydestä on oltava varmuus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 142
8 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi)

(c a) kansalliset viranomaiset eivät pysty 
päättelemään, mikä on 
palauttamismenettelyn kohteena olevan 
henkilön lähtömaa;

Or. fr

Perustelu

Myös tällä tarkistuksella pyritään kattamaan kansalaisuudettomien henkilöiden tapaukset, 
jotka olisi myös mainittava tässä ehdotuksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 143
8 artiklan 2 kohdan c b alakohta (uusi)

(c b) jos on vakavia syitä uskoa, että 
maastapoistaminen johtaa 
joukkokarkoitukseen joukkokarkoitukset 
kieltävän Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen neljännen 
pöytäkirjan 4 artiklan vastaisesti.

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään estämään Euroopan ihmisoikeussopimuksessa määriteltyjen 
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ihmisoikeuksien loukkaukset joukkokarkoitustapauksissa. Kuten eurooppalaisessa 
oikeuskäytännössä todetaan (tuomio Conkan tapauksessa, 5. helmikuuta 2002), ei riitä, että 
kyseisen henkilö tapaus tutkitaan yksilöllisesti. On myös otettava huomioon tapa, jolla 
maastapoistaminen järjestetään (ilmoittamistapa, kyseessä on suuri määrä saman maan 
kansalaisia, samantyyliset päätökset...), jotta maastapoistaminen ei johda 
joukkokarkoitukseen. Jos asiasta on epäilystä, maastapoistamista on lykättävä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 144
8 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi)

(c a) muut poikkeukselliset olosuhteet

Or. en

Perustelu

Luetteloon olisi sisällytettävä tapaukset, joita ei voida ennakoida.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jeanine Hennis-Plasschaert

Tarkistus 145
8 artiklan 3 kohta

3. Jos palauttamispäätöksen tai 
maastapoistamismääräyksen 
täytäntöönpanoa lykätään 1 ja 2 kohdan 
nojalla, kolmannen maan kansalaiselle 
voidaan määrätä velvoitteita, joilla pyritään 
vähentämään pakenemisen riskiä, kuten 
säännöllinen ilmoittautuminen 
viranomaisille, rahavakuuden asettaminen, 
asiakirjojen luovuttaminen tai velvollisuus 
pysytellä tietyssä paikassa.

3. Jos palauttamispäätöksen tai 
maastapoistamismääräyksen 
täytäntöönpanoa lykätään 1 ja 2 kohdan 
nojalla, kolmannen maan kansalaiselle 
voidaan määrätä velvoitteita, joilla pyritään 
vähentämään pakenemisen riskiä, kuten 
säännöllinen ilmoittautuminen 
viranomaisille, rahavakuuden asettaminen, 
asiakirjojen luovuttaminen tai velvollisuus 
pysytellä tietyssä paikassa. 
Erityisvelvoitteista päätettäessä olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
haavoittuvien henkilöiden 
erityistilanteeseen.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 146
8 artiklan 3 kohta

3. Jos palauttamispäätöksen tai 
maastapoistamismääräyksen 
täytäntöönpanoa lykätään 1 ja 2 kohdan 
nojalla, kolmannen maan kansalaiselle 
voidaan määrätä velvoitteita, joilla pyritään 
vähentämään pakenemisen riskiä, kuten 
säännöllinen ilmoittautuminen 
viranomaisille, rahavakuuden asettaminen, 
asiakirjojen luovuttaminen tai velvollisuus 
pysytellä tietyssä paikassa.

3. Jos palauttamispäätöksen tai 
maastapoistamismääräyksen 
täytäntöönpanoa lykätään 1 ja 2 kohdan 
nojalla, kolmannen maan kansalaiselle 
voidaan määrätä velvoitteita, kuten 
säännöllinen ilmoittautuminen 
viranomaisille tai velvollisuus pysytellä 
kolmannen maan kansalaisen itse 
valitsemassa paikassa.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 147
9 artikla

9 artikla Poistetaan.
Maahanpaluukielto

1. Maastapoistamismääräyksiin on 
liitettävä enintään viiden vuoden pituinen 
maahanpaluukielto.
Palauttamispäätöksiin voidaan liittää 
maahanpaluukielto.
2. Maahanpaluukiellon pituutta 
määritettäessä on otettava asianmukaisesti 
huomioon kaikki yksittäistapaukseen 
vaikuttavat olosuhteet erityisesti silloin, 
kun:
a) kyseiselle kolmannen maan kansalaiselle 
annetaan maastapoistamismääräys 
ensimmäisen kerran;
b) kyseiselle kolmannen maan kansalaiselle 
on aiemmin annettu useampi kuin yksi 
maastapoistamismääräys;
c) kyseinen kolmannen maan kansalainen 
on tullut jäsenvaltion alueelle 
maahanpaluukiellon voimassaoloaikana;
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d) kyseinen kolmannen maan kansalainen 
muodostaa uhan yleiselle järjestykselle tai 
turvallisuudelle.
Maahanpaluukielto voidaan määrätä yli 
viideksi vuodeksi, jos kyseinen kolmannen 
maan kansalainen muodostaa vakavan 
uhan yleiselle järjestykselle tai 
turvallisuudelle.
3. Maahanpaluukielto voidaan peruuttaa 
erityisesti seuraavissa tapauksissa:
a) kyseistä kolmannen maan kansalaista 
koskeva palauttamispäätös tehdään tai 
maastapoistamismääräys annetaan 
ensimmäisen kerran;
b) kyseinen kolmannen maan kansalainen 
on ilmoittautunut jäsenvaltion 
konsulaatissa;
c) kyseinen kolmannen maan kansalainen 
on korvannut kaikki aiemmasta 
palauttamismenettelystä aiheutuneet 
kustannukset.
4. Yksittäistapauksissa maahanpaluukielto 
voidaan poikkeuksellisesti kumota 
tilapäisesti.
5. Tämän artiklan 1–4 kohdan 
soveltaminen ei vaikuta oikeuteen hakea 
turvapaikkaa jäsenvaltiosta.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 148
9 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Maastapoistamismääräyksiin on liitettävä
enintään viiden vuoden pituinen 
maahanpaluukielto.

1. Maastapoistamismääräyksiin voidaan 
liittää yksilöllisen arvioinnin jälkeen 
enintään viiden vuoden pituinen 
maahanpaluukielto. Nämä päätökset on 
perusteltava ja niihin voidaan hakea 
muutosta. 

Or. fr

Perustelu

Komission esittämä muotoilu ei kunnioita suhteellisuusperiaatetta, sillä kielto on 
systemaattinen. Kohtaa tarkistetaan myös, jotta sen soveltamisalaa rajoitetaan, päätökset 
perustellaan ja niihin voidaan hakea muutosta. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jeanine Hennis-Plasschaert

Tarkistus 149
9 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Maastapoistamismääräyksiin on liitettävä
enintään viiden vuoden pituinen 
maahanpaluukielto.

1. Maastapoistamismääräyksiin voidaan 
liittää enintään viiden vuoden pituinen 
maahanpaluukielto.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 150
9 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Maastapoistamismääräyksiin on liitettävä
enintään viiden vuoden pituinen 
maahanpaluukielto.

1. Maastapoistamismääräyksiin voidaan 
liittää enintään viiden vuoden pituinen 
maahanpaluukielto.

Or. en

Perustelu

Maastapoistamismääräyksiin samoin kuin palauttamispäätöksiin voidaan liittää 
maahanpaluukielto, mutta sitä ei koskaan ole tehtävä automaattisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 151
9 artiklan 1 kohta

1. Maastapoistamismääräyksiin on liitettävä
enintään viiden vuoden pituinen 
maahanpaluukielto.

1. Maastapoistamismääräyksiin voidaan 
liittää enintään viiden vuoden pituinen 
maahanpaluukielto tai maahanpaluukielto, 
joka kestää siihen asti, kun kolmannen 
maan kansalainen kykenee osoittamaan 
mahdollisuuden lailliseen oleskeluun 
jossakin EU:n jäsenvaltiossa. Joka 
tapauksessa maahanpaluukielto ei 
vaaranna jokaisen oikeutta nauttia 
turvapaikkaoikeudesta ja muista 
humanitaarisen suojelun muodoista 
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kansainvälisen oikeuden nojalla.
Palauttamispäätöksiin voidaan liittää 
maahanpaluukielto.

Palauttamispäätöksiin voidaan liittää
enintään viiden vuoden pituinen 
maahanpaluukielto vain ja yksinomaan, jos 
yleinen järjestys tai kansallinen 
turvallisuus on vaarassa. 

Or. it

Perustelu

Välttämättömiä tarkennuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 152
9 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan d alakohta ja 2 alakohta

d) kyseinen kolmannen maan kansalainen 
muodostaa uhan yleiselle järjestykselle tai 
turvallisuudelle.

d) kyseinen kolmannen maan kansalainen 
muodostaa toteen näytetyn uhan yleiselle 
järjestykselle tai turvallisuudelle.

Maahanpaluukielto voidaan määrätä yli 
viideksi vuodeksi, jos kyseinen kolmannen 
maan kansalainen muodostaa vakavan 
uhan yleiselle järjestykselle tai 
turvallisuudelle.

Maahanpaluukielto voidaan määrätä yli 
viideksi vuodeksi, jos kyseinen kolmannen 
maan kansalainen muodostaa toteen 
näytetyn, vakavan uhan yleiselle 
järjestykselle tai turvallisuudelle.

Or. en

Perustelu

Maahanpaluukiellosta olisi aina päätettävä toteen näytetyn uhan perusteella, ilman 
tulkinnanvaraa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 153
9 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Maahanpaluukielto voidaan määrätä yli 
viideksi vuodeksi, jos kyseinen kolmannen 
maan kansalainen muodostaa vakavan uhan 
yleiselle järjestykselle tai turvallisuudelle.

Maahanpaluukielto voidaan määrätä yli 
viideksi vuodeksi, ainoastaan jos kyseinen 
kolmannen maan kansalainen muodostaa 
vakavan uhan yleiselle järjestykselle tai 
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turvallisuudelle.

Or. it

Perustelu

Tarpeellinen täsmennys. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Mihael Brejc

Tarkistus 154
9 artiklan 3 kohta

3. Maahanpaluukielto voidaan peruuttaa 
erityisesti seuraavissa tapauksissa:

Poistetaan.

a) kyseistä kolmannen maan kansalaista 
koskeva palauttamispäätös tehdään tai 
maastapoistamismääräys annetaan 
ensimmäisen kerran;
b) kyseinen kolmannen maan kansalainen 
on ilmoittautunut jäsenvaltion 
konsulaatissa;
c) kyseinen kolmannen maan kansalainen 
on korvannut kaikki aiemmasta 
palauttamismenettelystä aiheutuneet 
kustannukset.

Or. sl

Perustelu

Mahdollisuutta peruuttaa maahantulokielto on käsiteltävä ennen kaikkea tapauskohtaisesti 
eikä siihen saisi koskaan vaikuttaa mahdollisuus maksaa takaisin menettelystä aiheutuneita 
kuluja. Tämä yllyttäisi laittoman maahantulon järjestäjiä ainoastaan pyytämään laittomasta 
maahantulosta kolmansien maiden kansalaisilta enemmän rahaa, jonka avulla he voisivat 
saada maahantulokieltonsa peruttua. Tämä vain lisäisi kolmansien maiden kansalaisten 
hyväksikäyttöä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 155
9 artiklan 3 kohta

3. Maahanpaluukielto voidaan peruuttaa 3. Maahanpaluukielto voidaan peruuttaa 
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erityisesti seuraavissa tapauksissa: milloin tahansa, jos pakolainen anoo 
turvapaikkaa tai oleskelulupaa tai 
uudelleensijoittamista.

a) kyseistä kolmannen maan kansalaista 
koskeva palauttamispäätös tehdään tai 
maastapoistamismääräys annetaan 
ensimmäisen kerran;
b) kyseinen kolmannen maan kansalainen 
on ilmoittautunut jäsenvaltion 
konsulaatissa;
c) kyseinen kolmannen maan kansalainen 
on korvannut kaikki aiemmasta 
palauttamismenettelystä aiheutuneet 
kustannukset.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 156
9 artiklan 3 kohdan johdantokappale

3. Maahanpaluukielto voidaan peruuttaa 
erityisesti seuraavissa tapauksissa:

3. Maahanpaluukielto voidaan peruuttaa 
milloin tahansa, erityisesti seuraavissa 
tapauksissa:

Or. fr

Perustelu

Sillä, että maahanpaluukielto voidaan peruuttaa pelkästään sen perusteella, että aiemmista 
palauttamismenettelyistä aiheutuneet kustannukset on korvattu, voidaan suosia 
perusteettomasti varakkaita henkilöitä ja rikkaita ihmissalakuljettajia.

Maahanpaluukielto pitäisi voida peruuttaa raja-asemilla ja ulkomaan konsulaateissa ja siinä 
tulisi ottaa huomioon kyseisen henkilön tilanteen muuttuminen hänen kohdemaassaan. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 157
9 artiklan 3 kohdan b a alakohta (uusi)

b a) kyseinen kolmannen maan 
kansalainen on uhattuna kohdemaassaan 
tapahtuneiden muutosten vuoksi ja häntä 
saatetaan vainota siellä. 
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Jos jokin jäsenvaltio peruuttaa 
maahantulokiellon, se koskee koko 
Euroopan unionin aluetta.

Or. fr

Perustelu

Sillä, että maahanpaluukielto voidaan peruuttaa pelkästään sen perusteella, että aiemmista 
palauttamismenettelyistä aiheutuneet kustannukset on korvattu, voidaan suosia 
perusteettomasti varakkaita henkilöitä ja rikkaita ihmissalakuljettajia.

Maahanpaluukielto pitäisi voida peruuttaa raja-asemilla ja ulkomaan konsulaateissa ja siinä 
tulisi ottaa huomioon kyseisen henkilön tilanteen muuttuminen hänen kohdemaassaan. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 158
9 artiklan 3 kohdan c alakohta

c) kyseinen kolmannen maan kansalainen 
on korvannut kaikki aiemmasta 
palauttamismenettelystä aiheutuneet 
kustannukset.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Sillä, että maahanpaluukielto voidaan peruuttaa pelkästään sen perusteella, että aiemmista 
palauttamismenettelyistä aiheutuneet kustannukset on korvattu, voidaan suosia 
perusteettomasti varakkaita henkilöitä ja rikkaita ihmissalakuljettajia.

Maahanpaluukielto pitäisi voida peruuttaa raja-asemilla ja ulkomaan konsulaateissa ja siinä 
tulisi ottaa huomioon kyseisen henkilön tilanteen muuttuminen hänen kohdemaassaan. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 159
9 artiklan 3 kohdan c a alakohta (uusi)

c a) kyseinen kolmannen maan 
kansalainen voi olla oikeutettu 
kaikenlaisiin kansainvälisen suojelun 
muotoihin hänen lähtömaassaan 
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maahanpaluukiellon aikana todettujen 
taloudellis-poliittisten muutosten vuoksi.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 160
9 artiklan 3 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Maahanpaluukielto voidaan peruuttaa 
myös jos sen peruuttamiseen on muita 
hyviä syitä.

Or. en

Perustelu

Maahanpaluukiellon peruuttamismahdollisuus olisi aina jätettävä avoimeksi kolmannen 
maan kansalaisen tilanteessa mahdollisesti tapahtuville myönteisille muutoksille, jotka 
mahdollistavat paluun EU:hun.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 161
9 artiklan 4 kohta

4. Yksittäistapauksissa maahanpaluukielto 
voidaan poikkeuksellisesti kumota 
tilapäisesti.

4. Yksittäistapauksissa maahanpaluukielto 
voidaan kumota, jos yleinen järjestys tai 
kansallinen turvallisuus ei enää ole 
vaarassa.

Or. it

Perustelu

Tällainen muotoilu sopii paremmin direktiivin tavoitteisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 162
9 artiklan 4 kohta

4. Yksittäistapauksissa maahanpaluukielto 
voidaan poikkeuksellisesti kumota 

4. Yksittäistapauksissa maahanpaluukielto 
voidaan poikkeuksellisesti kumota 
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tilapäisesti. tilapäisesti tai peruuttaa kokonaan.

Or. en

Perustelu

Mahdollisuus maahanpaluukiellon täydellisestä peruuttamisesta olisi mainittava tekstissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 163
9 artiklan 5 kohta

5. Tämän artiklan 1–4 kohdan soveltaminen 
ei vaikuta oikeuteen hakea turvapaikkaa 
jäsenvaltiosta.

5. Tämän artiklan 1–4 kohdan soveltaminen 
ei vaikuta oikeuteen hakea turvapaikkaa 
jäsenvaltiosta tai anoa oleskelulupaa 
jäsenvaltiossa. Kolmannen maan 
kansalaista koskevaa maahanpaluukieltoa 
ei oteta huomioon hänen turvapaikka- tai 
oleskelulupahakemuksessaan

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 164
9 artiklan 5 kohta

5. Tämän artiklan 1–4 kohdan soveltaminen 
ei vaikuta oikeuteen hakea turvapaikkaa 
jäsenvaltiosta.

5. Tämän artiklan 1–4 kohdan soveltaminen 
ei vaikuta oikeuteen hakea turvapaikkaa tai 
kansainvälistä suojelua jäsenvaltiosta.

Or. it

Perustelu

Tällainen muotoilu sopii paremmin direktiivin tavoitteisiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 165
10 artiklan 1 kohta

1. Jos jäsenvaltiot soveltavat pakkokeinoja 
pannessaan toimenpidettä vastustavan 
kolmannen maan kansalaisen 
maastapoistamista täytäntöön, kyseisten 
pakkokeinojen on oltava oikeasuhteisia ja 
voimankäytöltään kohtuullisia. 
Pakkokeinoja sovellettaessa on
kunnioitettava perusoikeuksia ja kyseisen 
kolmannen maan kansalaisen ihmisarvoa.

1. Jos jäsenvaltioiden on viimeisenä 
keinonaan sovellettava pakkokeinoja 
pannessaan toimenpidettä vastustavan 
kolmannen maan kansalaisen 
maastapoistamista täytäntöön, kyseisten 
pakkokeinojen on oltava oikeasuhteisia ja 
voimankäytöltään kohtuullisia. Tällöin on 
sekä maasta poistettavan kolmannen maan 
kansalaisen että poistamisesta vastaavien 
turvallisuusviranomaisten edun mukaista, 
että kyseisiä pakkokeinoja sovellettaessa 
kunnioitetaan perusoikeuksia ja kyseisen 
kolmannen maan kansalaisen ihmisarvoa
sekä noudatetaan 20.–22. lokakuuta 2004 
kokoontuneen Euroopan neuvoston 
ministerikomitean palauttamisesta antamaa 
kahtakymmentä pääperiaatetta.

Or. fr

Perustelu

Pakkokeinojen käyttö ei missään tapauksessa saa olla systemaattista. Jos 
maastapoistamistoimenpiteiden yhteydessä lisäksi todetaan toistuvasti vakavia 
ihmisoikeusloukkauksia, olisi luotava eurooppalaiset velvoittavat käytännesäännöt, jotka 
koskevat karkotusten toimeenpanosta vastaavien viranomaisten pakkokeinojen käyttöä. 
Näiden sääntöjen olisi perustuttava YK:n ja Euroopan neuvoston hyväksymille teksteille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 166
10 artiklan 1 kohta

1. Jos jäsenvaltiot soveltavat pakkokeinoja 
pannessaan toimenpidettä vastustavan 
kolmannen maan kansalaisen 
maastapoistamista täytäntöön, kyseisten 
pakkokeinojen on oltava oikeasuhteisia ja 
voimankäytöltään kohtuullisia. 
Pakkokeinoja sovellettaessa on 
kunnioitettava perusoikeuksia ja kyseisen 
kolmannen maan kansalaisen ihmisarvoa.

1. Jos jäsenvaltiot soveltavat pakkokeinoja 
pannessaan toimenpidettä vastustavan 
kolmannen maan kansalaisen 
maastapoistamista täytäntöön, kyseisten 
pakkokeinojen on oltava oikeasuhteisia eikä 
voimankäyttöä sallita missään tilanteessa. 
Pakkokeinoja sovellettaessa on 
kunnioitettava perusoikeuksia ja kyseisen 
kolmannen maan kansalaisen ihmisarvoa, ja 
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hänelle on aina ilmoitettava kohtuullisen 
ajan kuluessa maastapoistamisen 
menettelyistä, ehdoista, matkareitistä ja 
kohteesta.

Or. it

Perustelu

Tällainen muotoilu sopii paremmin direktiivin tavoitteisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jeanine Hennis-Plasschaert

Tarkistus 167
10 artiklan 1 kohta

1. Jos jäsenvaltiot soveltavat pakkokeinoja 
pannessaan toimenpidettä vastustavan 
kolmannen maan kansalaisen 
maastapoistamista täytäntöön, kyseisten 
pakkokeinojen on oltava oikeasuhteisia ja 
voimankäytöltään kohtuullisia. 
Pakkokeinoja sovellettaessa on 
kunnioitettava perusoikeuksia ja kyseisen 
kolmannen maan kansalaisen ihmisarvoa.

1. Jos jäsenvaltiot soveltavat pakkokeinoja 
pannessaan toimenpidettä vastustavan 
kolmannen maan kansalaisen 
maastapoistamista täytäntöön, kyseisten 
pakkokeinojen on oltava oikeasuhteisia ja 
voimankäytöltään kohtuullisia. 
Pakkokeinoja sovellettaessa on 
kunnioitettava perusoikeuksia ja kyseisen 
kolmannen maan kansalaisen ihmisarvoa. 
Pakkokeinoja olisi käytettävä ainoastaan 
viimeisenä keinona, ja niitä olisi vältettävä 
haavoittuvia henkilöitä maasta 
poistettaessa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 168
10 artiklan 1 kohta

1. Jos jäsenvaltiot soveltavat pakkokeinoja 
pannessaan toimenpidettä vastustavan 
kolmannen maan kansalaisen 
maastapoistamista täytäntöön, kyseisten 
pakkokeinojen on oltava oikeasuhteisia ja 
voimankäytöltään kohtuullisia. 
Pakkokeinoja sovellettaessa on 
kunnioitettava perusoikeuksia ja kyseisen 
kolmannen maan kansalaisen ihmisarvoa.

1. Jos jäsenvaltiot soveltavat pakkokeinoja 
pannessaan toimenpidettä vastustavan 
kolmannen maan kansalaisen 
maastapoistamista täytäntöön, kyseisten 
pakkokeinojen on oltava oikeasuhteisia ja 
voimankäytöltään kohtuullisia. 
Pakkokeinoja sovellettaessa on 
kunnioitettava perusoikeuksia ja kyseisen 
kolmannen maan kansalaisen ihmisarvoa, ja 
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niitä olisi voitava tutkia yksilöllisesti ja 
riippumattomasti.

Or. en

Perustelu

Yksilöllinen ja riippumaton valvonta pakkokeinojen käytön yhteydessä olisi mainittava
mimenomaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 169
10 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Maastapoistamistoimenpiteet 
toteutetaan näitä toimenpiteitä varten 
koulutuksen saaneiden viranomaisten 
toimesta selkeissä oikeudellisissa puitteissa, 
joilla määritellään tarkasti pakkokeinojen 
käyttöön liittyvät välineet ja olosuhteet. 
Pakkokeinoihin ei saa missään tapauksessa 
kuulua hengitystiehyiden tukkiminen 
osittain tai kokonaan, mikä saattaa johtaa 
tukehtumiseen.

Or. fr

Perustelu

Sekä maastapoistamista toteuttavien viranomaisten että karkotettavien henkilöiden edun 
vuoksi asianmukainen koulutus ja selkeät säännöt ovat tarpeen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 170
10 artiklan 1 b kohta (uusi)

1 b. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
yhteinen valvontamekanismi, jolla estetään 
joukkokarkoitukset Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan palauttamis-, 
karkottamis- ja luovuttamistapauksia 
koskevan 19 artiklan ja ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
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Euroopan yleissopimuksen neljännen 
pöytäkirjan erityisesti yhteislennoilla 
tapahtuvat joukkokarkoitukset kieltävän 
4 artiklan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Yhteisen maastapoistamisia valvovan mekanismin perustaminen olisi konkreettinen näyttö 
jäsenvaltioilta siitä, että ne haluavat noudattaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaisia 
sitoumuksiaan palauttamismenettelyjen suhteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan ja Martine Roure

Tarkistus 171
10 artiklan 1 c kohta (uusi)

1 c. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valtiosta riippumattomat järjestöt ovat 
läsnä palauttamisprosessissa, eritoten 
maastapoistamistoimenpiteiden ollessa 
kyseessä.

Or. fr

Perustelu

Valtiosta riippumattomien järjestöjen läsnäolo palauttamisprosesseissa on jäsenvaltioiden 
hyvän tahdon osoitus, jolla varmistetaan, että karkotetut henkilöt palautetaan heidän 
ihmisarvoaan ja kansainvälisiä sopimuksia kunnioittaen. Niiden työtä tarvitaan, jotta prosessi 
sujuu hyvin, sillä ne tuntevat parhaiten kolmansien maiden kansalaisten vaikeudet ja voivat 
auttaa heitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 172
10 artiklan 2 kohta

2. Maastapoistamisen aikana jäsenvaltioiden 
on noudatettava päätökseen 2004/573/EY 
liitettyjä yhteisiä ohjeita, jotka koskevat 
lentoteitse tapahtuvaan yhteiseen 
maastapoistamiseen sovellettavia 
turvallisuusmääräyksiä.

2. Maastapoistamisen aikana jäsenvaltioiden 
on noudatettava päätökseen 2004/573/EY 
liitettyjä yhteisiä ohjeita, jotka koskevat 
lentoteitse tapahtuvaan yhteiseen 
maastapoistamiseen sovellettavia 
turvallisuusmääräyksiä; lisäksi on vältettävä 
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kollektiivisia maastapoistamisia ja 
muodollisesti yksilökohtaisia mutta 
kollektiivisesti toteutettuja 
maastapoistamisia. 

Or. it

Perustelu

Tällainen muotoilu sopii paremmin direktiivin tavoitteisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 173
10 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Palauttamistapauksessa ja jotta 
taataan palautetun henkilön 
sosioekonominen uudelleensopeutuminen 
lähtömaahan ja voidaan seurata sitä, 
komission on laadittava väliaikainen 
yhteistyösuunnitelma, josta sovitaan 
kaikkien kolmansien maiden kanssa, jotta 
taataan palautetun henkilön 
perusoikeuksien kunnioittaminen.

Or. it

Perustelu

Toimella täydennetään Euroopan unionin palauttamispolitiikkaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 174
11 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Palauttamispäätökset ja 
maastapoistamismääräykset on annettava 
kirjallisina.

1. Palauttamispäätökset ja 
maastapoistamismääräykset on annettava 
kirjallisina, kohtuullisen ajan kuluessa, 
oikeusviranomaisen virallisen päätöksen 
jälkeen ja sellaisen oikeudellisen edustajan 
läsnä ollessa, joka toimii kolmannen maan 
kansalaisen puolesta.
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Or. it

Perustelu

Toimella täydennetään Euroopan unionin palauttamispolitiikkaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan ja Martine Roure

Tarkistus 175
11 artiklan 1 kohta

1. Palauttamispäätökset ja 
maastapoistamismääräykset on annettava 
kirjallisina.

1. Palauttamispäätökset ja 
maastapoistamismääräykset on annettava 
kirjallisina kielellä, jota kolmannen maan 
kansalainen ymmärtää.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tosiseikat ja oikeudelliset seikat ilmoitetaan 
päätöksessä ja/tai määräyksessä ja että 
kyseiselle kolmannen maan kansalaiselle
ilmoitetaan kirjallisesti käytettävissä olevista 
oikeuskeinoista.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tosiseikat ja oikeudelliset seikat ilmoitetaan 
päätöksessä ja/tai määräyksessä ja että 
kyseiselle kolmannen maan kansalaiselle 
ilmoitetaan kirjallisesti käytettävissä olevista 
oikeuskeinoista.

Or. fr

Perustelu

Jotta menettely sujuisi hyvin, on tärkeää, että palauttamis- tai maastapoistamispäätöksen 
kohteena oleva henkilö pystyy ymmärtämään häntä koskevan päätöksen. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 176
11 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Palauttamispäätökset ja 
maastapoistamismääräykset on annettava 
kirjallisina.

1. Palauttamispäätökset ja 
maastapoistamismääräykset ja 
maahanpaluukiellot on annettava 
kirjallisina kielellä, jota kyseinen 
kolmannen maan kansalainen ymmärtää.
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 177
11 artiklan 1 kohta

1. Palauttamispäätökset ja 
maastapoistamismääräykset on annettava 
kirjallisina.

1. Palauttamispäätökset ja 
maastapoistamismääräykset on annettava 
kirjallisina kielellä, jota päätöksen tai 
määräyksen kohteena oleva henkilö osaa..

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tosiseikat ja oikeudelliset seikat ilmoitetaan 
päätöksessä ja/tai määräyksessä ja että 
kyseiselle kolmannen maan kansalaiselle
ilmoitetaan kirjallisesti käytettävissä 
olevista oikeuskeinoista.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tosiseikat ja oikeudelliset seikat ilmoitetaan 
päätöksessä ja/tai määräyksessä ja että 
kyseinen kolmannen maan kansalainen saa 
tiedot käytettävissä olevista oikeuskeinoista 
kirjallisina.

Or. en

Perustelu

Koska palauttamispäätöksestä tai maastapoistamismääräyksestä on vakavia seurauksia 
asianomaiselle henkilölle, se on annettava kielellä, jota kyseinen henkilö ymmärtää. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 178
11 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on pyynnöstä laadittava 
kirjallinen tai suullinen käännös 
palauttamispäätöksen ja/tai 
maastapoistamismääräyksen keskeisestä 
sisällöstä kielellä, jota kolmannen maan 
kansalaisen voidaan kohtuudella olettaa 
ymmärtävän.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 11 artiklan 1 alakohtaan tehtävät muutokset tekisivät 2 kohdasta tarpeettoman.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 179
11 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on pyynnöstä laadittava 
kirjallinen tai suullinen käännös 
palauttamispäätöksen ja/tai 
maastapoistamismääräyksen keskeisestä
sisällöstä kielellä, jota kolmannen maan 
kansalaisen voidaan kohtuudella olettaa 
ymmärtävän.

2. Jäsenvaltioiden on pyynnöstä laadittava 
kirjallinen tai suullinen käännös 
palauttamispäätöksestä ja/tai 
maastapoistamismääräyksestä kielellä, jota 
kolmannen maan kansalainen ja hänen 
oikeudellinen edustajansa ymmärtävät.

Or. it

Perustelu

Tällaiset takeet ovat tarpeen, jotta voidaan taata oikeudellisen menettelyn asianmukainen 
eteneminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 180
11 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on pyynnöstä laadittava 
kirjallinen tai suullinen käännös 
palauttamispäätöksen ja/tai 
maastapoistamismääräyksen keskeisestä 
sisällöstä kielellä, jota kolmannen maan 
kansalaisen voidaan kohtuudella olettaa 
ymmärtävän.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava kirjallinen 
tai suullinen käännös 
palauttamispäätöksestä, 
maastapoistamismääräyksestä ja/tai 
maahanpaluukiellosta kielellä, jota 
kolmannen maan kansalainen ymmärtää.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 181
11 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on pyynnöstä laadittava 
kirjallinen tai suullinen käännös 
palauttamispäätöksen ja/tai 
maastapoistamismääräyksen keskeisestä 
sisällöstä kielellä, jota kolmannen maan 
kansalaisen voidaan kohtuudella olettaa 
ymmärtävän.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava kirjallinen 
tai suullinen käännös palauttamispäätöksen 
ja/tai maastapoistamismääräyksen 
keskeisestä sisällöstä kielellä, jota 
kolmannen maan kansalainen ymmärtää.
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Or. fr

Perustelu

Palauttamispäätöksen ja maastapoistamismääräyksen kirjallisen tai suullisen käännöksen on 
oltava aina saatavilla eikä vain pyynnöstä. Tämä on tarpeen, jotta varmistetaan 
muutoksenhaun mahdollisuus ja se, että kolmannen maan kansalainen tuntee häntä koskevan 
päätöksen perustelut ja sitä seuraavat toimet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jeanine Hennis-Plasschaert

Tarkistus 182
11 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on pyynnöstä laadittava 
kirjallinen tai suullinen käännös 
palauttamispäätöksen ja/tai 
maastapoistamismääräyksen keskeisestä 
sisällöstä kielellä, jota kolmannen maan 
kansalaisen voidaan kohtuudella olettaa 
ymmärtävän.

2. Jäsenvaltioiden on pyynnöstä laadittava 
kirjallinen tai suullinen käännös 
palauttamispäätöksen ja/tai 
maastapoistamismääräyksen keskeisestä 
sisällöstä kielellä, jota kolmannen maan 
kansalaisen voidaan kohtuudella olettaa 
ymmärtävän.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 183
12 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asianomaisella kolmannen maan 
kansalaisella on oikeus käyttää tehokkaita 
oikeuskeinoja tuomioistuimessa hakeakseen 
muutosta palauttamispäätökseen ja/tai 
maastapoistamismääräykseen.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asianomaisella kolmannen maan 
kansalaisella on oikeus käyttää tehokkaita 
oikeuskeinoja tuomioistuimessa hakeakseen 
muutosta palauttamispäätökseen,
maastapoistamismääräykseen, 
pidätysmääräykseen ja 
maahanpaluukieltoon.

Or. fr

Perustelu

Pidätettyinä olevilla henkilöillä on oltava oikeus muutoksenhakuun. Tuomioistuimen on 
otettava kantaa pidätyksen laillisuuteen ja määrättävä hänet vapautettavaksi, jos pidätys on 
laiton.
Sama koskee maahanpaluukieltoa. Koska sillä voi dramaattisia henkilökohtaisia seurauksia, 
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siihen olisi voitava hakea muutosta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 184
12 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asianomaisella kolmannen maan 
kansalaisella on oikeus käyttää tehokkaita 
oikeuskeinoja tuomioistuimessa hakeakseen 
muutosta palauttamispäätökseen ja/tai 
maastapoistamismääräykseen.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
turvapaikanhakijalla ja kaikilla kolmannen 
maan kansalaisilla on oikeus käyttää 
tehokkaita oikeuskeinoja tuomioistuimessa 
hakeakseen muutosta palauttamispäätökseen 
ja/tai maastapoistamismääräykseen.

Or. it

Perustelu

Vakuuttavampi sanamuoto.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 185
12 artiklan 2 kohta

2. Oikeuskeinoilla on oltava joko lykkäävä 
vaikutus tai niihin on sisällyttävä 
kolmannen maan kansalaisen oikeus anoa 
palauttamispäätöksen tai 
maastapoistamismääräyksen 
täytäntöönpanon lykkäystä; tällöin 
palauttamispäätös tai 
maastapoistamismääräys pannaan 
täytäntöön vasta sitten, kun se on 
vahvistettu tai siihen ei enää sovelleta 
oikeuskeinoa, jolla on lykkääviä 
vaikutuksia.

2. Oikeuskeinoilla on oltava lykkäävä 
vaikutus.

Or. en

Perustelu

Oikeuskeinoilla on oltava lykkäävä vaikutus niiden kielteisten vaikutusten ja ylimääräisten 
kustannusten rajoittamiseksi, joita palauttamispäätöksen peruuttamisesta voi aiheutua.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Mihael Brejc

Tarkistus 186
12 artiklan 2 kohta

2. Oikeuskeinoilla on oltava joko lykkäävä 
vaikutus tai niihin on sisällyttävä kolmannen 
maan kansalaisen oikeus anoa 
palauttamispäätöksen tai 
maastapoistamismääräyksen 
täytäntöönpanon lykkäystä; tällöin 
palauttamispäätös tai 
maastapoistamismääräys pannaan täytäntöön 
vasta sitten, kun se on vahvistettu tai siihen 
ei enää sovelleta oikeuskeinoa, jolla on 
lykkääviä vaikutuksia.

2. Edellä 6 artiklassa tarkoitettua 
kolmannen maan kansalaista koskevalla 
muutoksenhakumenettelyllä on oltava joko 
lykkäävä vaikutus tai niihin on sisällyttävä 
kolmannen maan kansalaisen oikeus anoa 
palauttamispäätöksen tai 
maastapoistamismääräyksen 
täytäntöönpanon lykkäystä; tällöin
palauttamispäätös tai 
maastapoistamismääräys pannaan täytäntöön 
vasta sitten, kun se on vahvistettu tai siihen 
ei enää sovelleta oikeuskeinoa, jolla on 
lykkääviä vaikutuksia.

Or. sl

Perustelu

6 ja 7 artikloihin esitettyjen tarkistusten perusteella on järkevää tarkistaa myös 12a artiklaa. 
On otettava myös huomioon EU:n lainsäädännön johdonmukaisuus. Schengenin 
rajasäännöstön 13 artiklassa säädetään maahantulokiellosta ja sen mukaan 
muutoksenhakumenettely ei lykkää maahantulokiellon täytäntöönpanoa. Tämä tarkoittaa, että 
kolmannen maan kansalaisella, joka ei täytä jäsenvaltion alueelle saapumisen ja siellä 
oleskelun ehtoja, ei ole oikeutta tulla maahan ja hänen muutoksenhakupyyntönsä ei lykkää 
menettelyn täytäntöönpanoa. Ehdotetussa 12 artiklan 2 kohdassa laittomasti maahan 
saapuneet kolmansien maiden kansalaiset, jotka eivät täytä jäsenvaltion alueelle saapumisen 
ja siellä oleskelun ehtoja, voisivat lykätä maastapoistamismenettelyä hakemalla päätökseen 
muutosta. Oikeudellisesti kyseessä on sama kategoria kolmansien maiden kansalaisia, jotka 
eivät täytä jäsenvaltion alueelle saapumisen ja siellä oleskelun ehtoja, mutta joita kohdellaan 
täysin eri lailla. Lisäksi tämä ehdotus kannustaa laittomaan rajojen ylittämiseen, koska näillä 
henkilöillä on enemmän oikeuksia ja mahdollisuuksia käyttää hyväkseen menettelyjä 
saapuakseen laittomasti kohdemaahan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 187
12 artiklan 2 kohta
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2. Oikeuskeinoilla on oltava joko lykkäävä 
vaikutus tai niihin on sisällyttävä 
kolmannen maan kansalaisen oikeus anoa
palauttamispäätöksen tai 
maastapoistamismääräyksen 
täytäntöönpanon lykkäystä; tällöin 
palauttamispäätös tai 
maastapoistamismääräys pannaan täytäntöön 
vasta sitten, kun se on vahvistettu tai siihen 
ei enää sovelleta oikeuskeinoa, jolla on 
lykkääviä vaikutuksia.

2. Oikeuskeinot merkitsevät välitöntä
palauttamispäätöksen tai 
maastapoistamismääräyksen 
täytäntöönpanon lykkäystä; tällöin 
palauttamispäätös tai 
maastapoistamismääräys pannaan täytäntöön 
vasta sitten, kun se on vahvistettu tai siihen 
ei enää sovelleta oikeuskeinoa, jolla on 
lykkääviä vaikutuksia.

Or. it

Perustelu

Vakuuttavampi sanamuoto.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 188
12 artiklan 2 a kohta (uusi)

? 2 a. Väliaikaista säilöönottoa koskevissa 
määräyksissä on ilmoitettava säilöönoton
syynä olevat tosiseikat ja oikeudelliset 
seikat ja ne on annettava 
palauttamispäätöksestä ja 
maastapoistamismääräyksestä erillisenä 
asiakirjana.

Or. en

Perustelu

Tämä on yleinen käytäntö julkishallintoa koskevissa säädöksissä, ja sillä ehkäistään 
määräysten antamista mielivaltaisesti tai automaattisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mihael Brejc

Tarkistus 189
12 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Edellä 7 artiklassa tarkoitettua 
kolmannen maan kansalaista koskeva 
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muutoksenhakumenettely ei lykkää 
maastapoistamismääräyksen 
täytäntöönpanoa.

Or. sl

Perustelu

6 ja 7 artikloihin esitettyjen tarkistusten perusteella on järkevää tarkistaa myös 12a artiklaa. 
On otettava myös huomioon EU:n lainsäädännön johdonmukaisuus. Schengenin 
rajasäännöstön 13 artiklassa säädetään maahantulokiellosta ja sen mukaan 
muutoksenhakumenettely ei lykkää maahantulokiellon täytäntöönpanoa. Tämä tarkoittaa, että 
kolmannen maan kansalaisella, joka ei täytä jäsenvaltion alueelle saapumisen ja siellä 
oleskelun ehtoja, ei ole oikeutta tulla maahan ja hänen muutoksenhakupyyntönsä ei lykkää 
menettelyn täytäntöönpanoa. Ehdotetussa 12 artiklan 2 kohdassa laittomasti maahan 
saapuneet kolmansien maiden kansalaiset, jotka eivät täytä jäsenvaltion alueelle saapumisen 
ja siellä oleskelun ehtoja, voisivat lykätä maastapoistamismenettelyä hakemalla päätökseen 
muutosta. Oikeudellisesti kyseessä on sama kategoria kolmansien maiden kansalaisia, jotka 
eivät täytä jäsenvaltion alueelle saapumisen ja siellä oleskelun ehtoja, mutta joita kohdellaan 
täysin eri lailla. Lisäksi tämä ehdotus kannustaa laittomaan rajojen ylittämiseen, koska näillä 
henkilöillä on enemmän oikeuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 190
12 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
asianomaisella kolmannen maan 
kansalaisella on mahdollisuus oikeudelliseen 
neuvontaan, lailliseen edustajaan ja 
tarvittaessa kielelliseen apuun. Maksutonta 
oikeusapua annetaan vähävaraisille, jos 
tällainen apu on tarpeen, jotta asianomainen 
voi tehokkaasti käyttää oikeuttaan saattaa 
asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

3. Jäsenvaltioiden on ehdottomasti
varmistettava kaikki menettelyt, jotta
asianomaisella kolmannen maan 
kansalaisella on mahdollisuus oikeudelliseen 
neuvontaan, lailliseen edustajaan ja 
tarvittaessa kielelliseen apuun. Maksutonta 
oikeusapua annetaan vähävaraisille, jos 
tällainen apu on tarpeen, jotta asianomainen 
voi tehokkaasti käyttää oikeuttaan saattaa 
asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Or. it

Perustelu

Vakuuttavampi sanamuoto.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 191
12 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asianomaisella kolmannen maan 
kansalaisella on mahdollisuus oikeudelliseen 
neuvontaan, lailliseen edustajaan ja 
tarvittaessa kielelliseen apuun. Maksutonta 
oikeusapua annetaan vähävaraisille, jos 
tällainen apu on tarpeen, jotta 
asianomainen voi tehokkaasti käyttää 
oikeuttaan saattaa asiansa tuomioistuimen 
käsiteltäväksi.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asianomaisella kolmannen maan 
kansalaisella on mahdollisuus oikeudelliseen 
neuvontaan, lailliseen edustajaan ja 
kielelliseen apuun. Maksutonta oikeusapua 
annetaan vähävaraisille.

Or. fr

Perustelu

Vähävaraisille henkilöille on myönnettävä apua oikeuskulujen kattamiseksi, huolimatta siitä, 
vaikuttaako asia siltä, että se otetaan käsiteltäväksi. Tämän taloudellisen avun tarvetta ei 
voida tosiasiallisesti arvioida ottaen huomioon kaikki eri mahdollisuudet menettelyn kulussa. 
Niinpä vähävaraisille olisi automaattisesti myönnettävä oikeusapua.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 192
12 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Jäsenvaltioiden on otettava kolmannen 
maan kansalainen takaisin, jos hänen 
muutoksenhakupyyntönsä hyväksytään.

Or. fr

Perustelu

Jotta muutokset todella tulevat voimaan, vaikka niillä ei olekaan lykkäävää vaikutusta, on 
säädettävä, että henkilöt, joiden jättämä maastapoistamista koskeva muutoksenhaku 
hyväksytään, voidaan palauttaa takaisin kyseiseen jäsenvaltioon palauttamiskiellon 
periaatetta kunnioittaen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 193
13 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kolmansien maiden kansalaisten, joita 
koskevan palauttamispäätöksen 
täytäntöönpanoa on lykätty tai joita ei tämän 
direktiivin 8 artiklassa tarkoitetuista syistä 
voida poistaa maasta, oleskelun edellytykset 
täyttävät direktiivin 2003/9/EY 7–
10 artiklassa, 15 artiklassa ja 17–
20 artiklassa säädetyt edellytykset.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kolmansien maiden kansalaisten, joita 
koskevan palauttamispäätöksen 
täytäntöönpanoa on lykätty tai joita ei tämän 
direktiivin 8 artiklassa tarkoitetuista syistä 
voida poistaa maasta, oleskelun edellytykset 
täyttävät direktiivin 2003/9/EY 7–
10 artiklassa, 15 artiklassa ja 17–
20 artiklassa säädetyt edellytykset; missään 
tapauksessa näihin edellytyksiin ei voida 
liittää vapaan liikkumisen epäämistä tai 
hallinnollista pidätystä.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Jeanine Hennis-Plasschaert

Tarkistus 194
13 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kolmansien maiden kansalaisten, joita 
koskevan palauttamispäätöksen 
täytäntöönpanoa on lykätty tai joita ei tämän 
direktiivin 8 artiklassa tarkoitetuista syistä 
voida poistaa maasta, oleskelun edellytykset 
täyttävät direktiivin 2003/9/EY 7–
10 artiklassa, 15 artiklassa ja 17–
20 artiklassa säädetyt edellytykset.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kolmansien maiden kansalaisten, joita 
koskevan palauttamispäätöksen 
täytäntöönpanoa on lykätty tai joita ei tämän 
direktiivin 8 artiklassa tarkoitetuista syistä 
voida poistaa maasta, oleskelun edellytykset 
täyttävät direktiivin 2003/9/EY 7–
10 artiklassa, 15 artiklassa ja 17–
20 artiklassa säädetyt edellytykset. Samat 
edellytykset on taattava kolmansien maiden 
kansalaisille ajanjaksona, jonka aikana he 
voivat palata vapaaehtoisesti, sekä 
muutoksenhakumenettelyä odottaville 
kolmansien maiden kansalaisille. 

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 195
13 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kolmansien maiden kansalaisten, joita 
koskevan palauttamispäätöksen 
täytäntöönpanoa on lykätty tai joita ei tämän 
direktiivin 8 artiklassa tarkoitetuista syistä 
voida poistaa maasta, oleskelun edellytykset 
täyttävät direktiivin 2003/9/EY 7–
10 artiklassa, 15 artiklassa ja 17–
20 artiklassa säädetyt edellytykset.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 196
13 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on annettava 1 kohdassa 
tarkoitetuille henkilöille kirjallinen vahvistus 
siitä, että palauttamispäätöksen 
täytäntöönpanoa on lykätty määräajaksi tai 
että maastapoistamista ei panna täytäntöön 
toistaiseksi.

2. Jäsenvaltioiden on annettava 1 kohdassa 
tarkoitetuille henkilöille kirjallinen vahvistus 
kielellä, jota asianomainen ja hänen 
oikeudellisen edustajansa ymmärtävät,
siitä, että palauttamispäätöksen 
täytäntöönpanoa on lykätty määräajaksi tai 
että maastapoistamista ei panna täytäntöön 
toistaiseksi.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 197
13 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on annettava 1 kohdassa 
tarkoitetuille henkilöille kirjallinen vahvistus 
siitä, että palauttamispäätöksen 

2. Jäsenvaltioiden on annettava 1 kohdassa 
tarkoitetuille henkilöille kielellä, jota he 
ymmärtävät, kirjallinen vahvistus siitä, että 
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täytäntöönpanoa on lykätty määräajaksi tai 
että maastapoistamista ei panna täytäntöön 
toistaiseksi.

palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa on 
lykätty määräajaksi tai että 
maastapoistamista ei panna täytäntöön 
toistaiseksi.

Or. fr

Perustelu

Ks. tarkistuksen 31 (11 artikla, 1 kohta) perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 198
IV luku, otsikko

MAASTAPOISTAMISEN VUOKSI 
TEHTY VÄLIAIKAINEN SÄILÖÖNOTTO

MAASTAPOISTAMISEN VUOKSI 
TEHTY PIDÄTYS

Or. fr

Perustelu

Ks. tarkistuksen 1 perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 199
14 artiklan otsikko

Väliaikainen säilöönotto Pidätys

Or. fr

Perustelu

Ks. tarkistuksen 1 perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 200
14 artikla
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1. Kun on vakava syy olettaa, että henkilö 
saattaa paeta, ja lievempien pakkokeinojen, 
kuten säännöllinen ilmoittautuminen 
viranomaisille, rahavakuuden asettaminen, 
asiakirjojen luovuttaminen tai velvollisuus
pysytellä tietyssä paikassa, soveltaminen ei 
riitä, jäsenvaltioiden on otettava 
väliaikaisesti säilöön kolmannen maan 
kansalainen, josta on tehty tai aiotaan 
tehdä palauttamispäätös tai jolle on 
annettu tai aiotaan antaa 
maastapoistamismääräys.

Kolmansien maiden kansalaisilta ei, kuten 
ei myöskään yhteisön kansalaisilta, voida 
riistää heidän oikeuttaan liikkumiseen eikä 
heitä voida pidättää luonteeltaan 
hallinnollisen rikkomuksen takia. 
Kolmansien maiden kansalaiset voidaan 
ottaa väliaikaisesti säilöön ainoastaan, jos 
heidät on asetettu syytteeseen Euroopan 
unionin alueella tehdystä rikoksesta, ja 
joka tapauksessa heitä koskevat samat 
oikeudelliset suojakeinot ja menettelylliset 
takeet kuin Euroopan unionin kansalaisia.

2. Oikeusviranomaiset antavat määräykset 
väliaikaisesta säilöönotosta. Kiireellisissä 
tapauksissa myös hallintoviranomaiset 
voivat antaa näitä määräyksiä; näissä 
tapauksissa oikeusviranomaisten on 
vahvistettava määräys 72 tunnin kuluessa 
väliaikaisen säilöönoton alkamisesta.
3. Oikeusviranomaisten on tutkittava 
väliaikaisen säilöönoton laillisuus 
vähintään kerran kuukaudessa.
4. Oikeusviranomaiset voivat pidentää 
väliaikaisen säilöönoton kestoa enintään 
kuuteen kuukauteen.

Or. it

Perustelu

Tällä hetkellä kolmansien maiden kansalaisia ja yhteisön kansalaisia koskevat erilaiset 
oikeudelliset suojakeinot. Tämä epäkohta kansalaisten käsittelyssä on korjattava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 201
14 artiklan 1 kohta

1. Kun on vakava syy olettaa, että henkilö 
saattaa paeta, ja lievempien pakkokeinojen, 
kuten säännöllinen ilmoittautuminen 
viranomaisille, rahavakuuden asettaminen, 
asiakirjojen luovuttaminen tai velvollisuus 
pysytellä tietyssä paikassa, soveltaminen ei 
riitä, jäsenvaltioiden on otettava 
väliaikaisesti säilöön kolmannen maan 
kansalainen, josta on tehty tai aiotaan 

1. Jäsenvaltiot voivat ottaa kolmannen 
maan kansalaisen säilöön 
maastakarkottamistarkoituksessa vain, 
mikäli kyseisestä henkilölle on annettu 
maastapoistamismääräys tai hänestä on 
tehty palauttamispäätös ja mikäli 
toimivaltainen oikeus- tai muu 
viranomainen katsoo, että on vakava syy 
olettaa, että henkilö saattaa paeta, ja että
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tehdä palauttamispäätös tai jolle on 
annettu tai aiotaan antaa 
maastapoistamismääräys.

lievempien pakkokeinojen, kuten 
säännöllinen ilmoittautuminen 
viranomaisille, rahavakuuden asettaminen, 
asiakirjojen luovuttaminen tai velvollisuus 
pysytellä tietyssä paikassa, soveltaminen ei 
riitä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 202
14 artiklan 1 kohta

1. Kun on vakava syy olettaa, että henkilö 
saattaa paeta, ja lievempien pakkokeinojen, 
kuten säännöllinen ilmoittautuminen 
viranomaisille, rahavakuuden asettaminen, 
asiakirjojen luovuttaminen tai velvollisuus 
pysytellä tietyssä paikassa, soveltaminen ei 
riitä, jäsenvaltioiden on otettava 
väliaikaisesti säilöön kolmannen maan 
kansalainen, josta on tehty tai aiotaan tehdä 
palauttamispäätös tai jolle on annettu tai 
aiotaan antaa maastapoistamismääräys.

1. Kun toimivaltainen hallinto- tai 
oikeusviranomainen katsoo, että on vakava 
syy olettaa, että henkilö saattaa paeta, ja 
lievempien pakkokeinojen, kuten 
säännöllinen ilmoittautuminen 
viranomaisille, rahavakuuden asettaminen, 
asiakirjojen luovuttaminen tai velvollisuus 
pysytellä tietyssä paikassa, soveltaminen ei 
riitä, jäsenvaltiot voivat pidättää kolmannen 
maan kansalaisen, josta on tehty tai aiotaan 
tehdä palauttamispäätös tai jolle on annettu 
tai aiotaan antaa maastapoistamismääräys.

Or. fr

Perustelu

Ks. tarkistuksen 1 perustelu.

Koska kyseessä on vapauden riistoa koskeva päätös, toimivaltaisen hallinto- tai 
oikeusviranomaisen on tehtävä se.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jeanine Hennis-Plasschaert

Tarkistus 203
14 artiklan 1 kohta

1. Kun on vakava syy olettaa, että henkilö 
saattaa paeta, ja lievempien pakkokeinojen, 
kuten säännöllinen ilmoittautuminen 
viranomaisille, rahavakuuden asettaminen, 

1. Kun on vakava syy olettaa, että henkilö 
saattaa paeta, ja lievempien pakkokeinojen, 
kuten säännöllinen ilmoittautuminen 
viranomaisille, rahavakuuden asettaminen, 
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asiakirjojen luovuttaminen tai velvollisuus 
pysytellä tietyssä paikassa, soveltaminen ei 
riitä, jäsenvaltioiden on otettava
väliaikaisesti säilöön kolmannen maan
kansalainen, josta on tehty tai aiotaan tehdä
palauttamispäätös tai jolle on annettu tai 
aiotaan antaa maastapoistamismääräys.

asiakirjojen luovuttaminen tai velvollisuus 
pysytellä tietyssä paikassa, soveltaminen ei 
riitä, jäsenvaltiot voivat ottaa väliaikaisesti 
säilöön kolmannen maan kansalainen, josta 
on tehty palauttamispäätös tai jolle on 
annettu maastapoistamismääräys.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla pitäisi aina olla mahdollisuus olla ottamatta säilöön kolmannen maan 
kansalaisia yksittäisistä syistä. Kolmannen maan kansalaisen säilöön ottaminen oleskelua 
koskevaa lopullista päätöstä odotettaessa on kohtuutonta ja tarpeetonta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mihael Brejc

Tarkistus 204
14 artiklan 2 kohta

2. Oikeusviranomaiset antavat määräykset 
väliaikaisesta säilöönotosta. Kiireellisissä 
tapauksissa myös hallintoviranomaiset 
voivat antaa näitä määräyksiä; näissä 
tapauksissa oikeusviranomaisten on 
vahvistettava määräys 72 tunnin kuluessa 
väliaikaisen säilöönoton alkamisesta.

2. Oikeus- tai hallintoviranomaiset antavat 
määräykset väliaikaisesta liikkumisen 
rajoittamisesta. Kiireellisissä tapauksissa 
myös hallintoviranomaiset voivat antaa näitä 
määräyksiä; näissä tapauksissa 
oikeusviranomaisten on vahvistettava 
määräys 72 tunnin kuluessa väliaikaisen 
säilöönoton alkamisesta.

Or. sl

Perustelu

Kansallisessa lainsäädännössä puhutaan usein väliaikaisesta liikkumisen rajoittamisesta, 
joka on eri asia kuin väliaikainen säilöönotto. Liikkumisen rajoittamisella pyritään 
varmistamaan tietyn toimenpiteen täytäntöönpano eikä se ole vankeusrangaistus. Ehdotetun 
tekstin soveltaminen aiheuttaisi liikaa hallinnollista työtä, erityisesti oikeusviranomaisille, jos 
heidän on annettava liikkumisen rajoittamista koskeva määräys kaikille kolmansien maiden 
kansalaisille, joille sitä esitetään. Muutoksenhakumahdollisuus antaa riittävästi oikeusturvaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 205
14 artiklan 2 kohta

2. Oikeusviranomaiset antavat määräykset 2. Oikeusviranomaiset antavat 
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väliaikaisesta säilöönotosta. Kiireellisissä 
tapauksissa myös hallintoviranomaiset 
voivat antaa näitä määräyksiä; näissä 
tapauksissa oikeusviranomaisten on 
vahvistettava määräys 72 tunnin kuluessa 
väliaikaisen säilöönoton alkamisesta.

pidätysmääräykset. Kiireellisissä 
tapauksissa myös hallintoviranomaiset 
voivat antaa näitä määräyksiä; näissä 
tapauksissa oikeusviranomaisten on 
vahvistettava määräys 48 tunnin kuluessa 
pidätyksestä.

Or. fr

Perustelu

Ks. tarkistuksen 1 perustelu.

72 tuntia ennen tuomarin tapaamista on pitkä aika, eritoten kun kyseessä on 
vapaudenriistotoimi. 48 tunnin määräaika on kohtuullisempi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mihael Brejc

Tarkistus 206
14 artiklan 3 kohta

3. Oikeusviranomaisten on tutkittava 
väliaikaisen säilöönoton laillisuus 
vähintään kerran kuukaudessa.

Poistetaan.

Or. sl

Perustelu

Kansallisessa lainsäädännössä puhutaan usein väliaikaisesta liikkumisen rajoittamisesta, 
joka on eri asia kuin väliaikainen säilöönotto. Liikkumisen rajoittamisella pyritään 
varmistamaan tietyn toimenpiteen täytäntöönpano eikä se ole vankeusrangaistus. Ehdotetun 
tekstin soveltaminen aiheuttaisi liikaa hallinnollista työtä, erityisesti oikeusviranomaisille, jos 
heidän on annettava liikkumisen rajoittamista koskeva määräys kaikille kolmansien maiden 
kansalaisille, joille sitä esitetään. Muutoksenhakumahdollisuus antaa riittävästi oikeusturvaa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 207
14 artiklan 3 kohta

3. Oikeusviranomaisten on tutkittava 
väliaikaisen säilöönoton laillisuus vähintään 
kerran kuukaudessa.

3. Oikeusviranomaisten on tutkittava 
pidätyksen laillisuus vähintään kaksi kertaa
kuukaudessa.
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Or. fr

Perustelu

Ks. tarkistuksen 1 perustelu.
Pidätystä koskevan määräajan olisi oltava lyhyempi. Siten otetaan myös paremmin huomioon 
tarve lyhentää minimiin kolmansien maiden kansalaisten pidätysajat, sillä tällaisilla toimilla 
on useita sekä konkreettisia että psyykkisiä seurauksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mihael Brejc

Tarkistus 208
14 artiklan 4 kohta

4. Oikeusviranomaiset voivat pidentää 
väliaikaisen säilöönoton kestoa enintään 
kuuteen kuukauteen.

4. Oikeus- tai hallintoviranomaiset voivat 
pidentää väliaikaisen liikkumisrajoituksen
kestoa enintään kuuteen kuukauteen.

Or. sl

Perustelu

Kansallisessa lainsäädännössä puhutaan usein väliaikaisesta liikkumisen rajoittamisesta, 
joka on eri asia kuin väliaikainen säilöönotto. Liikkumisen rajoittamisella pyritään 
varmistamaan tietyn toimenpiteen täytäntöönpano eikä se ole vankeusrangaistus. Ehdotetun 
tekstin soveltaminen aiheuttaisi liikaa hallinnollista työtä, erityisesti oikeusviranomaisille, jos 
heidän on annettava liikkumisen rajoittamista koskeva määräys kaikille kolmansien maiden 
kansalaisille, joille sitä esitetään. Muutoksenhakumahdollisuus antaa riittävästi oikeusturvaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan ja Martine Roure

Tarkistus 209
14 artiklan 4 kohta

4. Oikeusviranomaiset voivat pidentää 
väliaikaisen säilöönoton kestoa enintään 
kuuteen kuukauteen.

4. Oikeusviranomaiset voivat pidentää 
pidätyksen kestoa enintään kuuteen 
kuukauteen, myös lyhyempi kesto on 
mahdollinen.

Or. fr

Perustelu

Ks. tarkistuksen 1 perustelu.
Kuuden kuukauden kesto on liian pitkä ja sitä voidaan perustella vain tehokkaalla 
maastapoistamispolitiikalla, mikä ei kuitenkaan ole toteutunut maissa, jotka soveltavat tätä 
tai menevät vieläkin pidemmälle. Pidätysajan on itsestään selvästi oltava mahdollisimman 
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lyhyt, jotta vältetään liian pitkän pidätysajan aiheuttamat inhimilliset ja taloudelliset 
kustannukset. Ei ole oikein, että maastapoistamista odottavat henkilöt joutuvat kärsimään 
huonosti toimivasta hallinnosta (konsuliviranomaisten myöntämä kulkulupa) johtuvasta 
maastapoistamisen lykkääntymisestä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 210
14 artiklan 4 kohta

4. Oikeusviranomaiset voivat pidentää 
väliaikaisen säilöönoton kestoa enintään 
kuuteen kuukauteen.

4. Oikeusviranomaiset voivat pidentää 
väliaikaisen säilöönoton kestoa enintään 
kolmeen kuukauteen.

Or. en

Perustelu

Palauttamispäätöstä tai maastapoistamismääräystä odottavia henkilöitä ei pitäisi pitää 
säilöönotettuina kolmea kuukautta pitempään.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 211
15 artiklan otsikko

Väliaikaisen säilöönoton edellytykset Pidätyksen edellytykset

Or. fr

Perustelu

Ks. tarkistuksen 1 perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 212
15 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
väliaikaisesti säilöönotettuja kolmansien 
maiden kansalaisia kohdellaan humaanilla ja 
ihmisarvoisella tavalla ja heidän 
perusoikeuksiaan kunnioittaen sekä 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
pidätettyjä kolmansien maiden kansalaisia 
kohdellaan humaanilla ja ihmisarvoisella 
tavalla ja heidän perusoikeuksiaan 
kunnioittaen sekä kansainvälistä ja 
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kansainvälistä ja kansallista lainsäädäntöä 
noudattaen. Heille on pyynnöstä annettava
viivytyksettä mahdollisuus ottaa yhteys
laillisiin edustajiinsa, perheenjäseniinsä ja 
konsuliviranomaisiin sekä asianmukaisiin 
kansainvälisiin ja valtiosta riippumattomiin 
järjestöihin.

kansallista lainsäädäntöä noudattaen. 
Oikeusviranomaiset valvovat olosuhteita 
heidän pidätyksensä aikana. Heti heidän 
saavuttuaan pidätyskeskukseen heille 
ilmoitetaan, että he voivat viivytyksettä 
ottaa yhteyttä laillisiin edustajiinsa, 
perheenjäseniinsä ja konsuliviranomaisiin 
sekä asianmukaisiin kansainvälisiin ja 
valtiosta riippumattomiin järjestöihin.

Or. fr

Perustelu

On varmistettava, että henkilöillä on heti pidätyskeskukseen saavuttuaan halutessaan 
mahdollisuus ottaa yhteyttä läheisiinsä ja laillisiin edustajiin. Näin vähennetään pidätyksen 
raskautta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 213
15 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
väliaikaisesti säilöönotettuja kolmansien 
maiden kansalaisia kohdellaan humaanilla ja 
ihmisarvoisella tavalla ja heidän 
perusoikeuksiaan kunnioittaen sekä 
kansainvälistä ja kansallista lainsäädäntöä 
noudattaen. Heille on pyynnöstä annettava
viivytyksettä mahdollisuus ottaa yhteys 
laillisiin edustajiinsa, perheenjäseniinsä ja 
konsuliviranomaisiin sekä asianmukaisiin 
kansainvälisiin ja valtiosta riippumattomiin 
järjestöihin.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
väliaikaisesti säilöönotettuja kolmansien 
maiden kansalaisia kohdellaan humaanilla ja 
ihmisarvoisella tavalla ja heidän 
perusoikeuksiaan kunnioittaen sekä 
kansainvälistä ja kansallista lainsäädäntöä 
noudattaen. Heille on järjestettävä
viivytyksettä mahdollisuus ottaa yhteys 
laillisiin edustajiinsa, perheenjäseniinsä ja 
konsuliviranomaisiin sekä asianmukaisiin 
kansainvälisiin ja valtiosta riippumattomiin 
järjestöihin.

Or. it

Perustelu

Tehokkaampi sanamuoto.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 214
15 artiklan 2 kohta
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2. Väliaikainen säilöönotto toteutetaan 
tarkoitusta varten perustetuissa laitoksissa. 
Jos jäsenvaltio ei voi järjestää väliaikaisesti 
säilöönotetun henkilön majoitusta 
erityislaitoksessa vaan joudutaan 
turvautumaan vankilamajoitukseen, 
jäsenvaltion on varmistettava, että 
väliaikaisesti säilöönotetut kolmannen 
maan kansalaiset pidetään jatkuvasti 
erillään vankilaan sijoitetuista vangeista.

2. Väliaikainen säilöönotto toteutetaan 
vankiloissa.

Or. it

Perustelu

Ottaen huomioon jo ehdotetut tarkistukset, väliaikaista säilöönottoa ei voida toteuttaa 
missään muualla kuin vankiloissa. Muuntyyppisiä laitoksia ei hyväksytä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 215
15 artiklan 2 kohta

2. Väliaikainen säilöönotto toteutetaan
tarkoitusta varten perustetuissa laitoksissa. 
Jos jäsenvaltio ei voi järjestää väliaikaisesti 
säilöönotetun henkilön majoitusta 
erityislaitoksessa vaan joudutaan
turvautumaan vankilamajoitukseen, 
jäsenvaltion on varmistettava, että 
väliaikaisesti säilöönotetut kolmannen maan 
kansalaiset pidetään jatkuvasti erillään 
vankilaan sijoitetuista vangeista.

2. Pidätetyt sijoitetaan tarkoitusta varten 
perustettuihin laitoksiin. Jos jäsenvaltio ei 
voi järjestää pidätetyn henkilön majoitusta 
erityislaitoksessa vaan joutuu turvautumaan 
vankilamajoitukseen, koska 
erityislaitoksissa ei ole tilaa, jäsenvaltion on 
varmistettava, että pidätetyt kolmannen 
maan kansalaiset pidetään jatkuvasti erillään 
vankilaan sijoitetuista vangeista, myös 
vapaa-aikoina.

Or. fr

Perustelu

Yleissääntönä on pidettävä pidätettyjen sijoittamista erityislaitokseen.
Pidätetyn sijoittamisen vankilamajoitukseen on oltava poikkeuksellista, jotta voidaan 
vähentää pidätyksen traumaattista luonnetta eikä täten lisätä ulkomaalaisten mahdollista 
assosioimista rikollisiin. Jos vankiloita käytetään, on erotettava ehdottomasti nämä pidätetyt 
kolmannen maan kansalaiset ja varsinaiset vangit.



AM\630827FI.doc 83/89 PE 378.672v01-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 216
15 artiklan 3 kohta

3. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota 
muita heikommassa asemassa olevien 
henkilöiden asemaan. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että alaikäisiä 
säilöönotettuja ei sijoiteta tavallisiin 
vankiloihin. Ilman huoltajaa matkustavat 
alaikäiset henkilöt on pidettävä erillään 
aikuisista, ellei lapsen etu muuta edellytä.

3. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota 
muita heikommassa asemassa olevien 
henkilöiden asemaan. Muita heikommassa 
asemassa olevia henkilöitä ei saa missään 
tapauksessa pidättää.

Or. fr

Perustelu

Muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden pidättämistä ei voida hyväksyä, sillä se on 
ihmisarvon loukkaamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 217
15 artiklan 3 kohta

3. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota 
muita heikommassa asemassa olevien 
henkilöiden asemaan. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että alaikäisiä säilöönotettuja 
ei sijoiteta tavallisiin vankiloihin. Ilman 
huoltajaa matkustavat alaikäiset henkilöt on 
pidettävä erillään aikuisista, ellei lapsen etu 
muuta edellytä.

3. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota 
muita heikommassa asemassa olevien 
henkilöiden asemaan. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että alaikäisiä säilöönotettuja 
ei sijoiteta tavallisiin vankiloihin. Ilman 
huoltajaa matkustavat alaikäiset henkilöt on 
pidettävä erillään aikuisista.

Or. en

Perustelu

Lapsia ei pitäisi pitää väliaikaisesti säilöönotettuina.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 218
15 artiklan 3 kohta
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3. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota 
muita heikommassa asemassa olevien 
henkilöiden asemaan. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että alaikäisiä säilöönotettuja 
ei sijoiteta tavallisiin vankiloihin. Ilman 
huoltajaa matkustavat alaikäiset henkilöt on 
pidettävä erillään aikuisista, ellei lapsen etu 
muuta edellytä.

3. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota 
muita heikommassa asemassa olevien 
henkilöiden asemaan. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että alaikäisiä ei koskaan 
oteta säilöön. Ilman huoltajaa matkustavia 
alaikäisiä henkilöitä ei saa pitää erillään 
aikuisista, ellei lapsen etu muuta edellytä.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 219
15 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansainvälisillä ja valtiosta riippumattomilla 
järjestöillä on mahdollisuus vierailla 
säilöönottolaitoksissa, jotta ne voivat 
arvioida väliaikaisen säilöönoton 
asianmukaisuutta. Kyseiset vierailut 
saattavat edellyttää viranomaisilta saatavaa 
lupaa.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansainvälisillä ja valtiosta riippumattomilla 
järjestöillä, kuten YK:n pakolaisasian 
päävaltuutetulla, sekä eri instituutioiden ja 
tiedotusvälineiden edustajilla on aina 
mahdollisuus vierailla säilöönottolaitoksissa, 
jotta ne voivat arvioida väliaikaisen 
säilöönoton asianmukaisuutta. Kyseisiä 
vierailuja on säänneltävä siten, että niillä ei 
loukata säilöön otettujen henkilöiden 
yksityisyyttä, eikä niille saa asettaa 
rajoituksia, joilla voitaisiin estää suurta 
yleisöä saamasta oikeaa kuvaa säilöönoton 
olosuhteista.

Or. it

Perustelu

Avoimuuden on oltava tärkein periaate Euroopan unionin maahanmuuttopolitiikan 
hoitamisessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 220
15 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansainvälisillä ja valtiosta 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
akkreditoiduille kansainvälisille ja valtiosta 
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riippumattomilla järjestöillä on 
mahdollisuus vierailla 
säilöönottolaitoksissa, jotta ne voivat 
arvioida väliaikaisen säilöönoton
asianmukaisuutta. Kyseiset vierailut 
saattavat edellyttää viranomaisilta saatavaa 
lupaa.

riippumattomille järjestöille myönnetään
pääsy pidätyskeskuksiin ja oikeus 
työskennellä niissä, jotta ne voivat arvioida 
pidätyksen asianmukaisuutta ja auttaa 
pidätettyinä olevia henkilöitä kansallisia ja 
kansainvälisiä sääntöjä noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Valtiosta riippumattomien järjestöjen läsnäolo pidätyskeskuksissa on erittäin suotavaa, sillä 
niillä on paljon kokemusta siirtolaisista ja ne voivat auttaa heitä. Ne voivat myös paremmin 
arvioida pidätettyinä olevien henkilöiden tarpeita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jeanine Hennis-Plasschaert

Tarkistus 221
15 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansainvälisillä ja valtiosta 
riippumattomilla järjestöillä on
mahdollisuus vierailla 
säilöönottolaitoksissa, jotta ne voivat 
arvioida väliaikaisen säilöönoton 
asianmukaisuutta. Kyseiset vierailut 
saattavat edellyttää viranomaisilta saatavaa 
lupaa.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
assianomaisille kansallisille,
kansainvälisille ja valtiosta 
riippumattomille järjestöille annetaan
mahdollisuus vierailla säilöönottotiloissa, 
jotta ne voivat arvioida väliaikaisen 
säilöönoton asianmukaisuutta. Kyseiset 
vierailut saattavat edellyttää viranomaisilta 
saatavaa lupaa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 222
15 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Asianomaisen sosiaaliviranomaisen tai 
viimeistään väliaikaista söilöönottamista 
koskevan määräyksen antamisen 
yhteydessä nimetyn asianajajan on taattava 
lapsen edut.

Or. en
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Perustelu

Lapsen edut olisi taattava viivytyksittä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 223
16 artiklan johdantokappale

Jos kolmannen maan kansalainen, joka ei 
täytä tai ei enää täytä Schengenin 
sopimuksen soveltamisesta tehdyn 
yleissopimuksen 5 artiklan mukaisia 
maahantulon edellytyksiä ja josta jäsenvaltio 
(jäljempänä ’ensimmäinen jäsenvaltio’) on 
tehnyt palauttamispäätöksen tai jolle se on 
antanut maastapoistamismääräyksen, otetaan 
kiinni jonkin muun jäsenvaltion (jäljempänä 
’toinen jäsenvaltio’) alueella, toinen 
jäsenvaltio voi

Jos kolmannen maan kansalainen, joka ei 
täytä Schengenin sopimuksen soveltamisesta 
tehdyn yleissopimuksen 5 artiklan mukaisia 
maahantulon edellytyksiä ja josta jäsenvaltio 
(jäljempänä ’ensimmäinen jäsenvaltio’) on 
tehnyt palauttamispäätöksen tai jolle se on 
antanut maastapoistamismääräyksen, otetaan 
kiinni jonkin muun jäsenvaltion (jäljempänä 
’toinen jäsenvaltio’) alueella, toinen 
jäsenvaltio voi

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 224
16 artiklan a alakohta

(a) tunnustaa ensimmäisen jäsenvaltion 
antaman palauttamispäätöksen tai 
maastapoistamismääräyksen ja toteuttaa 
maastapoistamisen, jolloin jäsenvaltioiden 
on korvattava toisilleen kustannukset 
soveltaen soveltuvin osin neuvoston 
päätöstä 2004/191/EY;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 225
16 artiklan a alakohta

(a) tunnustaa ensimmäisen jäsenvaltion 
antaman palauttamispäätöksen tai 
maastapoistamismääräyksen ja toteuttaa 
maastapoistamisen, jolloin jäsenvaltioiden 
on korvattava toisilleen kustannukset 

(a) jos päätös oleskelulupien keskinäisestä 
tunnustamisesta EU:n jäsenvaltioiden 
välillä on jo tehty, tunnustaa ensimmäisen 
jäsenvaltion antaman palauttamispäätöksen 
tai maastapoistamismääräyksen ja toteuttaa 
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soveltaen soveltuvin osin neuvoston päätöstä 
2004/191/EY;

maastapoistamisen, jolloin jäsenvaltioiden 
on korvattava toisilleen kustannukset 
soveltaen soveltuvin osin neuvoston päätöstä 
2004/191/EY;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 226
17 artiklan 2 kohta

Komissio laatii ensimmäisen kertomuksen 
viimeistään neljän vuoden kuluttua 
18 artiklan 1 kohdassa mainitusta 
päivämäärästä.

Komissio laatii ensimmäisen kertomuksen 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
18 artiklan 1 kohdassa mainitusta 
päivämäärästä ja sen jälkeen kahden 
vuoden välein.

Or. fr

Perustelu

Kun otetaan huomioon, kuinka tärkeä väline tämä direktiivi on, ja sen merkitys huomattavalle 
määrälle ihmisiä, sitä olisi arvioitava useammin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 227
17 artiklan 2 a kohta (uusi)

Euroopan perusoikeusviraston on 
kiinnitettävä erityistä huomiota tämän 
direktiivin säännösten noudattamiseen 
Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

Or. fr

Perustelu

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja useiden kansainvälisten sopimusten noudattaminen on 
panoksena tässä direktiivissä. Tulevan Euroopan perusoikeusviraston olisi kiinnitettävä 
siihen erityishuomiota.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan

Tarkistus 228
17 artiklan 2 b kohta (uusi)

Jäsenvaltioiden on päätettävä yhdessä 
eurooppalaisen sovittelijan viran 
perustamisesta. Euroopan parlamentin 
jäsenet nimittävät hänet virkaansa, ja 
hänen tehtävänään on arvioida, kuinka 
hyvin tässä direktiivissä taattua suojaa 
tosiasiallisesti kunnioitetaan.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioiden kannattaisi perustaa eurooppalaisen sovittelijan virka. Euroopan 
parlamentin jäsenet nimittäisivät hänet virkaansa ja hän varmistaisi että maastapoistettavien 
henkilöiden perusoikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jeanine Hennis-Plasschaert

Tarkistus 229
17 artiklan 2 a kohta (uusi)

Jotta palautuspolitiikan vaikutuksia 
asianomaisiin henkilöihin sekä siihen 
maahan tai yhteiskuntaan, johon heidät 
palautetaan, voidaan arvioida, kaikki 
palautukset on rekisteröitävä ja niitä on 
seurattava tilastojen laatimiseksi 
[muuttoliikkeitä ja kansainvälistä suojelua 
koskevista yhteisön tilastoista ... annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen] mukaisesti.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jeanine Hennis-Plasschaert

Tarkistus 230
18 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
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direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään (24 kuukauden 
kuluttua sen julkaisemisesta Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä). Niiden on 
toimitettava komissiolle viipymättä 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään (18 kuukauden
kuluttua sen julkaisemisesta Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä). Niiden on 
toimitettava komissiolle viipymättä 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

Or. en


