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turvapaikka-asioista: käytännön yhteistyö, päätöksenteon laatu yhteisessä eurooppalaisessa 
turvapaikkajärjestelmässä
(2006/2184(INI))

Päätöslauselmaesitys

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 1
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

– ottaa huomioon 15. helmikuuta 2007 antamansa päätöslauselman Irakin 
pakolaisten humanitaarisesta tilanteesta1,

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ja Claude Moraes

Tarkistus 2
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2005 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman 
muutetusta ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi pakolaisaseman myöntämistä tai 

  
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0056.
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poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista 
vähimmäisvaatimuksista1,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 3
Johdanto-osan -A kappale (uusi)

-A. katsoo, että taattu turvapaikkaoikeus on olennainen osa Euroopan unionin 
oikeuskulttuuria, jonka puitteissa, kansainvälisiä yleissopimuksia ja Euroopan 
yleissopimusta ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi täysin 
kunnioittaen, on taattava, että turvapaikanhakijoiden palauttamiskieltoa koskevaa 
periaatetta noudatetaan aina,

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 4
Johdanto-osan -A a kappale (uusi)

-A a. ottaa huomioon, että viime vuosina – kuten Euroopan parlamentin antamissa 
lukuisissa päätöslauselmissa on jo todettu – jotkut jäsenvaltiot ovat rikkoneet 
turvapaikanhakijoiden palauttamiskieltoa koskevaa periaatetta,

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ja Claude Moraes

Tarkistus 5
Johdanto-osan D kappale

D. ottaa huomioon, että tähän mennessä turvapaikka-asioiden alalla hyväksytyissä 
välineissä on kyse vain vähimmäisvaatimuksista ja että on pidettävä mielessä, että on 
päästävä eroon suuntauksesta sopia juuri vähimmäisvaatimuksista, jotta voidaan 
välttää sellainen normeista tinkiminen (race to the bottom -ilmiö), joka heikentää 
suojelua sekä vastaanoton, menettelyjen ja suojan laatua,

Or. en

  
1 EUVL C 227 E, 21.9.2006, s. 46.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sarah Ludford

Tarkistus 6
Johdanto-osan E kappale

E. ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto ja komissio kehottivat 4. ja 5. marraskuuta 
2004 hyväksytyssä Haagin ohjelmassa perustamaan konkreettisen yhteistyön 
helpottamiseksi sopivia rakenteita, joihin turvapaikkakysymyksistä vastaavat 
jäsenvaltioiden viranomaiset osallistuvat, sekä katsoo, että kyseisen käytännön 
yhteistyön sekä tiedonvaihdon ja parhaiden käytänteiden vaihdon tehostaminen on
tärkeä väline yhteisen turvapaikkamenettelyn ja yhdenmukaisen aseman 
saavuttamiseksi,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sarah Ludford

Tarkistus 7
Johdanto-osan F kappale

F. katsoo, että molemminpuolisen luottamuksen vahvistaminen on yhteisen 
turvapaikkajärjestelmän luomisen kulmakivi ja että säännöllinen käytännön yhteistyö 
samoja tehtäviä hoitavien eri jäsenvaltioiden hallintotasojen välillä on paras tapa luoda 
tällaista luottamusta; toteaa, että molemminpuolisen luottamuksen lujittaminen 
edellyttää myös, että jäsenvaltioiden välinen käytännön yhteistyö on avointa ja että 
toimialat on selkeästi määritelty ja että on olemassa asianmukainen 
valvontajärjestelmä, johon sisältyy myös Euroopan parlamentin suorittama 
valvonta, jotta voidaan taata laatu ja lisätä yleistä turvapaikkamenettelyjä koskevaa 
luottamusta, mikä helpottaa vähemmän vastustusta herättävän ja tehokkaamman 
menettelyn toteuttamista;

,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jeanine Hennis-Plasschaert

Tarkistus 8
Johdanto-osan F kappale

F. katsoo, että molemminpuolisen luottamuksen vahvistaminen on yhteisen 
turvapaikkajärjestelmän luomisen kulmakivi ja että säännöllinen käytännön yhteistyö, 
jota tehdään avoimesti asianmukaisten raportointitehtävien perusteella, mukaan 
lukien raportointi Euroopan parlamentille, on paras tapa luoda tällaista luottamusta,



PE 386.375v01-00 4/28 AM\656408FI.doc

FI

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 9
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

F a. toteaa, että sotien ja inhimillisten tragedioiden lisääntymisestä huolimatta 
Euroopan unionissa on viimevuosina voitu todeta turvapaikkahakemusten 
lukumäärän laskevan tasaisesti; katsoo, että tämä johtuu ilmeisesti
turvapaikanhakijoiden vaikeuksista päästä EU:n jäsenvaltioihin,

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 10
Johdanto-osan G kappale

G. ottaa huomioon erityisesti sen, että turvapaikkapolitiikan tehokas täytäntöönpano 
edellyttää useita täydentäviä tavoitteita, kuten päätöksenteon laadun parantaminen ja
turvapaikkahakemusten nopea ja varma käsittely (poistetaan),

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 11
Johdanto-osan G kappale

G. ottaa huomioon erityisesti sen, että turvapaikkapolitiikan tehokas täytäntöönpano 
edellyttää useita täydentäviä tavoitteita, kuten päätöksenteon laadun parantaminen, 
turvapaikkahakemusten nopea ja varma käsittely sekä alkuperämaissa järjestettävät 
tiedotuskampanjat, joissa kerrotaan mahdollisuuksista lailliseen maahanmuuttoon, 
pakolaisaseman tai humanitaarisen suojelun saamisen ehdoista, laittoman 
maahanmuuton seurauksista sekä seurauksista siinä tapauksessa, että pakolaisasemaa 
ei myönnetä (poistetaan),

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä(t): Javier Moreno Sánchez

Tarkistus 12
Johdanto-osan G kappale

G. ottaa huomioon erityisesti sen, että turvapaikkapolitiikan tehokas täytäntöönpano 
edellyttää useita täydentäviä tavoitteita, kuten päätöksenteon laadun parantaminen, 
turvapaikkahakemusten nopea ja varma käsittely sekä alkuperämaissa ja 
kauttakulkumaissa järjestettävät tiedotuskampanjat, joissa kerrotaan laittoman 
maahanmuuton seurauksista, ihmiskauppaan liittyvistä vaaroista, etenkin naisten ja 
ilman saattajaa liikkuvien alaikäisten ollessa kyseessä, sekä seurauksista siinä 
tapauksessa, että pakolaisasemaa ei myönnetä,

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Sarah Ludford

Tarkistus 13
Johdanto-osan K kappale

K. toteaa, että Euroopan parlamentti jätti Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle 
8. maaliskuuta 2006 (asia C-133/06) neuvostoa vastaan kanteen direktiivin 
2005/85/EY kumoamisesta, jonka yhteydessä parlamentti vaati, että tuomioistuin 
kumoaa direktiivin 29 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan ja 36 artiklan 3 kohdan, jotka 
koskevat turvallisiksi alkuperämaiksi katsottuja maita ja turvallisia eurooppalaisia 
kolmansia maita koskevan yhteisen luettelon hyväksymistä,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ja Claude Moraes

Tarkistus 14
Johdanto-osan K kappale

K. toteaa, että neuvosto ei ottanut huomioon Euroopan parlamentin näkemystä
hyväksyessään direktiivin 2005/85/EY (poistetaan),

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jeanine Hennis-Plasschaert

Tarkistus 15
Johdanto-osan K kappale

K. ottaa huomioon, että direktiivin 2005/85/EY 29 artiklassa säädetään menettelystä, 
jonka avulla laaditaan yhteinen vähimmäisluettelo turvallisiksi alkuperämaiksi 
katsotuista kolmansista valtioista (poistetaan),

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 16
Johdanto-osan K kappale

K. ottaa huomioon, että direktiivin 2005/85/EY 29 artiklassa säädetään menettelystä, 
jonka avulla laaditaan yhteinen vähimmäisluettelo turvallisiksi alkuperämaiksi 
katsotuista kolmansista valtioista (poistetaan),

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrick Gaubert

Tarkistus 17
Johdanto-osan K kappale

K. ottaa huomioon, että direktiivin 2005/85/EY 29 artiklassa säädetään menettelystä, 
jonka avulla laaditaan yhteinen vähimmäisluettelo turvallisiksi alkuperämaiksi 
katsotuista kolmansista valtioista, ja pahoittelee, että kyseistä luetteloa ei ole vieläkään 
laadittu, tietäen, että kyseessä on yhteisen turvapaikkajärjestelmän käyttöönottamisen 
sekä hakijoiden asemaa koskevan nopean päätöksenteon kannalta ratkaisevan tärkeä 
tekijä; pitää välttämättömänä korostaa, että se tosiasia, että jokin maa otetaan 
mukaan luetteloon, ei merkitse sitä, että kyseisestä maasta tulevilta 
turvapaikanhakijoilta evättäisiin automaattisesti turvapaikka, vaan että heidän 
turvapaikkahakemuksensa on käsiteltävä ensisijaisena;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania ja Adamos Adamou

Tarkistus 18
Johdanto-osan K kappale

K. ottaa huomioon, että direktiivin 2005/85/EY 29 artiklassa säädetään menettelystä, 
jonka avulla laaditaan yhteinen vähimmäisluettelo turvallisiksi alkuperämaiksi 
katsotuista kolmansista valtioista, ja ottaen huomioon, että kyseistä luetteloa ei ole 
vieläkään laadittu; pitää näin ollen ilmeisen selvänä, että maita, joiden voidaan 
katsoa olevan turvallisia, ei voida täysin varmasti tunnistaa,

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 19
Johdanto-osan K kappale

K. ottaa huomioon, että direktiivin 2005/85/EY 29 artiklassa säädetään menettelystä, 
jonka avulla laaditaan yhteinen vähimmäisluettelo turvallisiksi alkuperämaiksi 
katsotuista kolmansista valtioista, ja ottaen huomioon, että kyseistä luetteloa ei ole 
vieläkään laadittu; pitää näin ollen ilmeisen selvänä, että maita, joiden voidaan 
katsoa olevan turvallisia, ei voida täysin varmasti tunnistaa,

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Sarah Ludford

Tarkistus 20
Johdanto-osan L kappale

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania ja Adamos Adamou

Tarkistus 21
Johdanto-osan L kappale

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 22
Johdanto-osan L kappale

Poistetaan.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Javier Moreno Sánchez

Tarkistus 23
Johdanto-osan M kappale

M. ottaa huomioon, että jäsenvaltioilla on oltava korkealaatuisia tietoja alkuperämaiden 
senhetkisestä vaaratilanteesta, jos ne haluavat taata luotettavat ja oikeudenmukaiset 
menettelyt, joilla varmistetaan turvapaikanhakijoiden oikeudet,

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 24
Johdanto-osan N kappale

N. ottaa huomioon tekniset ja poliittiset vaikeudet, jotka haittaavat alkuperämaita 
koskevien arkaluonteisten tietojen yhteistä käyttöä, mutta on kuitenkin vakuuttunut, 
että pitkällä aikavälillä on onnistuttava perustamaan yhteinen tietokanta 
alkuperämaista, ja että turvapaikanhakijoilla ja heidän avustajillaan olisi oltava 
pääsy samaiseen tietokantaan,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ja Claude Moraes

Tarkistus 25
Johdanto-osan N kappale

N. ottaa huomioon tekniset ja poliittiset vaikeudet, jotka haittaavat alkuperämaita 
koskevien arkaluonteisten tietojen yhteistä käyttöä, mutta on kuitenkin vakuuttunut, 
että pitkällä aikavälillä on onnistuttava perustamaan yhteinen tietokanta 
alkuperämaista, jotta kaikki päättäjät voivat luottaa samoihin tietoihin yksittäistä 
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hakemusta käsitellessään,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 26
Johdanto-osan N kappale

N. ottaa huomioon tekniset ja poliittiset vaikeudet, jotka haittaavat alkuperämaita 
koskevien arkaluonteisten tietojen yhteistä käyttöä, mutta on kuitenkin vakuuttunut, 
että pitkällä aikavälillä on onnistuttava perustamaan yhteinen tietokanta elinoloista ja 
henkilökohtaisen vainon uhasta alkuperämaissa, jotta jäsenvaltiot voivat 
päätöksissään nojautua samoihin tietoihin,

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Jeanine Hennis-Plasschaert

Tarkistus 27
Johdanto-osan O kappale

O. ottaa huomioon, että päätöksentekomenettelyjen parantaminen edellyttää, että
päätöksiä tekevät viranomaiset ovat saaneet perusteellinen koulutuksen ja että heillä 
on asiaankuuluva asiantuntemus,

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ja Claude Moraes

Tarkistus 28
-1 kohta (uusi)

-1. vakuuttaa uudelleen, että tarvitaan aktiivista yhteistä EU:n turvapaikkapolitiikkaa, 
joka perustuu velvollisuuteen ottaa vastaan turvapaikanhakijoita ja noudattaa 
palauttamiskiellon periaatetta, sekä alueellista suojaa koskevaan vakaaseen 
strategiaan, muun muassa hyödyntämällä alueellisia suojeluohjelmia; muistuttaa 
tässä yhteydessä ratkaisevasta merkityksestä, joka sellaisella vahvalla yhteisellä 
ulko- ja turvallisuuspolitiikalla on, jolla tuetaan demokratiaa ja perusoikeuksia ja 
taataan ne;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 29
-1 kohta (uusi)

-1. katsoo, että taattu turvapaikkaoikeus on olennainen osa Euroopan unionin 
oikeuskulttuuria, jonka puitteissa kansainvälisiä yleissopimuksia ja Euroopan 
yleissopimusta ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi täysin 
kunnioittaen, on taattava, että turvapaikanhakijoiden palauttamiskieltoa koskevaa 
periaatetta noudatetaan aina;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ja Claude Moraes

Tarkistus 30
1 kohta

1. toistaa painokkaasti, että yhteisen turvapaikkajärjestelmän lopullisena tavoitteena on 
oltava suojelun ja yksittäisten turvapaikkahakemusten käsittelyn sekä menettelyjen 
korkean laadun takaaminen, mikä puolestaan edesauttaa oikeudenmukaisten ja 
nopeiden päätösten tekemistä; muistuttaa, että päätöksenteon laadun parantamisen on
merkittävä sitä, että suojelua tarvitsevat henkilöt voivat matkustaa EU:ssa 
turvallisesti ja saada turvapaikkahakemuksensa käsiteltyä asianmukaisella tavalla 
ja että kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja pakolaisten oikeuksia kunnioitetaan täysin 
etenkin palauttamiskiellon osalta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 31
3 kohta

3. kehottaa komissiota myötävaikuttamaan siihen, että kaikissa jäsenvaltioissa otetaan 
käyttöön ajan säästämisen ja toiminnan tehostamisen mahdollistava yhtenäinen 
menettely, jotta voidaan taata, että kaikkien niiden pakolaisasema tunnustetaan 
mahdollisimman pian, joilla on oikeus siihen;

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä(t): Javier Moreno Sánchez

Tarkistus 32
3 kohta

3. kehottaa komissiota ja neuvostoa myötävaikuttamaan siihen, että kaikissa 
jäsenvaltioissa otetaan käyttöön ajan säästämisen ja toiminnan tehostamisen 
mahdollistava yhtenäinen menettely;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Jeanine Hennis-Plasschaert

Tarkistus 33
3 kohta

3. kehottaa neuvostoa ja komissiota myötävaikuttamaan siihen, että kaikissa 
jäsenvaltioissa otetaan käyttöön ajan säästämisen ja toiminnan tehostamisen 
mahdollistava yhtenäinen menettely;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ja Claude Moraes

Tarkistus 34
3 kohta

3. kehottaa komissiota myötävaikuttamaan siihen, että kaikissa jäsenvaltioissa otetaan 
käyttöön oikeudenmukainen ja tehokas yhteinen menettely;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 35
4 kohta

4. muistuttaa, että kansainvälisen suojelun myöntämisen ja erityisesti toissijaisen 
suojelun ehdoissa on eroja jäsenvaltioiden välillä (poistetaan) niin kauan, kuin 
voimassa olevat turvapaikkaa koskevat säännökset perustuvat vähimmäisvaatimuksiin;

Or. en



PE 386.375v01-00 12/28 AM\656408FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Jeanine Hennis-Plasschaert

Tarkistus 36
4 kohta

4. muistuttaa, että kansainvälisen suojelun myöntämisen ja erityisesti toissijaisen 
suojelun ehdoissa on eroja jäsenvaltioiden välillä ja että ”asylum shopping” -ilmiötä 
esiintyy niin kauan, kuin voimassa olevat turvapaikkaa koskevat säännökset 
perustuvat vähimmäisvaatimuksiin ja alhaisimpaan yhteiseen nimittäjään;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ja Claude Moraes

Tarkistus 37
6 kohta

6. odottaa mielenkiinnolla komission arviota Dublin II -asetuksesta sekä sen
mahdollisesta tarkistamisesta, jotta EU:n ulkorajoilla sijaitsevien jäsenvaltioiden 
kantamaa suhteettoman suurta taakkaa voidaan keventää;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 38
6 kohta

6. katsoo, että yksi parannuksista, joita eurooppalaisessa turvapaikkajärjestelmässä on 
tehtävä, on jäsenvaltioiden taakan tasaisempi jakaminen, jotta sellaiset maat, kuten 
Malta, joihin pakolaiset saapuvat ensiksi, eivät joudu kantamaan ylimääräisiä 
hallinnollisia rasitteita, joista ne eivät suoriudu nopeasti; odottaa jo nyt 
kiinnostuneena komission arviota Dublin II -asetuksesta sekä mahdollisia ehdotuksia 
tällä alalla., jotta turvapaikanhakijoiden ei tarvitse odottaa useita kuukausia ja usein 
kurjissa vankilaa muistuttavissa oloissa ennen kuin he saavat asiansa käsitellyksi;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 39
6 kohta

6. katsoo, että yksi parannuksista, joita eurooppalaisessa turvapaikkajärjestelmässä on 
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tehtävä, on jäsenvaltioiden taakan tasaisempi jakaminen, kuten kehotetaan muun 
muassa Euroopan parlamentin 15. helmikuuta 2007 antamassa päätöslauselmassa 
Irakin pakolaisten humanitaarisesta tilanteesta; odottaa jo nyt kiinnostuneena 
komission arviota Dublin II -asetuksesta sekä mahdollisia ehdotuksia tällä alalla;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Jeanine Hennis-Plasschaert

Tarkistus 40
6 kohta

6. katsoo, että yksi parannuksista, joita eurooppalaisessa turvapaikkajärjestelmässä on 
tehtävä, on jäsenvaltioiden taakan tasaisempi jakaminen, ja odottaa ehdotuksia taakan 
jakamista koskevan järjestelmän käyttöönotosta, jonka myötä solidaarisuusperiaate 
tulee sitovaksi;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Javier Moreno Sánchez

Tarkistus 41
6 kohta

6. katsoo, että yksi parannuksista, joita eurooppalaisessa turvapaikkajärjestelmässä on 
tehtävä, on edistää jäsenvaltioiden lisääntyvää solidaarisuutta ja odottaa jo nyt 
kiinnostuneena komission arviota Dublin II -asetuksesta sekä mahdollisia ehdotuksia 
tällä alalla;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ja Claude Moraes

Tarkistus 42
6 a kohta (uusi)

6 a. katsoo, että yhden välineistä, joilla taataan kansainvälistä suojelua tarvitsevien 
henkilöiden asianmukaisempi saapuminen EU:hun, on oltava yhteisön tason 
uudelleensijoittamisjärjestelmä; toteaa, että tällaisen järjestelmän on perustuttava 
yksittäisen henkilön toiveisiin ja jäsenvaltioiden vapaaehtoiseen osallistumiseen 
järjestelmään; katsoo, että järjestelmän avulla voitaisiin siirtää kyseiset henkilöt 
ensimmäisestä vastaanottajavaltiosta jäsenvaltioon, jossa heille taattaisiin suojelu ja 
jossa heillä olisi mahdollisuus integroitua väestöön ja elää itsenäisesti; katsoo, että 
YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun on osallistuttava yksittäisten tapausten
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valintaan ja eteenpäinviemiseen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sarah Ludford

Tarkistus 43
7 kohta

7. katsoo, että on kiinnitettävä huomiota siihen, että pakolaisaseman myöntämisestä 
vastaavilla viranomaisilla ja tuomareilla on hyvä koulutus; toteaa, että tähän 
koulutukseen on sisällyttävä erilaisia haastattelutekniikoita koskeva opastus, 
työskentely suojattomien ja erilaisista traumoista kärsivien turvapaikanhakijoiden 
kanssa, alkuperämaita koskevien tietojen kerääminen ja käsittely, uskottavuuden 
arviointi, pakolaisia ja ihmisoikeuksia koskeva kansainvälinen lainsäädäntö sekä 
päätöksentekovalmisteluja koskeva työskentely, ja että tätä järjestelmää on 
kehitettävä tiiviissä yhteistyössä YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun, 
kansalaisjärjestöjen ja riippumattomien akateemisten asiantuntijoiden kanssa; 
katsoo, että tällaisen opetuksen on oltava päättäjille pakollista ja että kyseessä on 
oltava jatkuva koulutus, johon sisältyy kokeneen henkilöstön työtaidon 
ylläpitäminen; toteaa, että pakolaispolitiikkaa koskevan eurooppalaisen 
koulutussuunnitelman kehittäminen sen nykyisessä muodossa mahdollistaa 
päätöksentekijöiden laadukkaan koulutuksen kaikkialla EU:ssa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hubert Pirker

Tarkistus 44
7 kohta

7. katsoo, että on kiinnitettävä huomiota siihen, että pakolaisaseman myöntämisestä 
vastaavilla viranomaisilla on hyvä koulutus, joka perustuu eurooppalaiseen 
koulutussuunnitelmaan;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ja Claude Moraes

Tarkistus 45
7 kohta

7. katsoo, että on kiinnitettävä huomiota siihen, että pakolaisaseman myöntämisestä 
vastaavilla viranomaisilla on hyvä koulutus ottamalla mahdollisesti käyttöön 



AM\656408FI.doc 15/28 PE 386.375v01-00

FI

pakollisia pätevyysvaatimuksia tai pakollista koulutustasoa koskeva järjestelmä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 46
8 kohta

8. kehottaa toteuttamaan vastaanottajamaissa tiedotuskampanjoita, joilla pyritään 
lisäämään yhteistä eurooppalaista turvapaikkapolitiikkaa ja pakolaisten 
kansainvälisen suojelun tarvetta koskevaa tietoisuutta ja hyväksyntää;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ja Claude Moraes

Tarkistus 47
8 kohta

8. kehottaa toteuttamaan alkuperämaissa tiedotuskampanjoita, joiden avulla 
kiinnostuneille henkilöille annetaan tietoa turvapaikkamenettelyistä EU:ssa sekä 
mahdollisuuksista lailliseen maahanmuuttoon;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jeanine Hennis-Plasschaert

Tarkistus 48
8 kohta

8. kehottaa toteuttamaan alkuperämaissa tiedotuskampanjoita, joissa mahdollisille 
turvapaikanhakijoille kerrotaan laittoman maahanmuuton riskeistä ja seurauksista 
siinä tapauksessa, että pakolaisasemaa ei myönnetä, sekä mahdollisuuksista lailliseen 
maahanmuuttoon; (poistetaan)

Or. nl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 49
8 kohta

8. kehottaa toteuttamaan alkuperämaissa tiedotuskampanjoita, joissa mahdollisille 
turvapaikanhakijoille kerrotaan mahdollisuudesta lailliseen maahanmuuttoon, 
ehdoista pakolaisaseman tai humanitaarisen suojelun saamiseksi, laittoman 
maahanmuuton riskeistä ja seurauksista siinä tapauksessa, että pakolaisasemaa ei
myönnetä (poistetaan) katsoo, että tavoitteena on oltava lisätä EU:n kapasiteettia 
ottaa vastaan pakolaisia, jotta taataan, että mahdolliset talouspakolaiset noudattavat 
pakolaismenettelyjä täysin, jotta voidaan välttyä niiden pakolaisten traagisilta 
kuolemilta, jotka menehtyvät yrittäessään ylittämään maan rajan ja vähentää 
perusteettomia turvapaikkahakemuksia sekä laittomien rajanylitysten määrää;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Javier Moreno Sánchez

Tarkistus 50
8 kohta

8. kehottaa toteuttamaan alkuperämaissa ja kauttakulkumaissa tiedotuskampanjoita, 
joissa mahdollisille turvapaikanhakijoille kerrotaan laittoman maahanmuuton riskeistä 
ja seurauksista siinä tapauksessa, että pakolaisasemaa ei myönnetä, sekä 
mahdollisuuksista lailliseen maahanmuuttoon; katsoo, että tavoitteena on oltava 
perusteettomien turvapaikkahakemusten ja ihmiskauppaan liittyvien vaarojen, 
etenkin naisten ja ilman saattajaa liikkuvien alaikäisten ollessa kyseessä, sekä 
laittomien rajanylitysten määrän vähentäminen;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrick Gaubert

Tarkistus 51
8 kohta

8. toivoo, että jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat alkuperämaissa tiedotuskampanjoita, 
joissa mahdollisille turvapaikanhakijoille kerrotaan laittoman maahanmuuton riskeistä 
ja seurauksista siinä tapauksessa, että pakolaisasemaa ei myönnetä, sekä 
mahdollisuuksista lailliseen maahanmuuttoon; katsoo, että tavoitteena on oltava 
perusteettomien turvapaikkahakemusten sekä laittomien rajanylitysten määrän 
vähentäminen;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure

Tarkistus 52
8 kohta

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 53
8 a kohta (uusi)

8 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita keskeyttämään rahoituksen myöntämisen 
pakolaisten vastaanottokeskusten rakentamiseen Euroopan unionin maaperän 
ulkopuolella tai ehdokasvaltioissa;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Jeanine Hennis-Plasschaert

Tarkistus 54
9 kohta

9. kehottaa panemaan oikeudenmukaisesti (poistetaan) täytäntöön toimet, joita 
sovelletaan henkilöihin, jotka eivät ole saaneet pakolaisasemaa tai joilta 
pakolaisasema on poistettu samalla kun kunnioitetaan kaikkien perusoikeuksia; 
katsoo, että tässä yhteydessä on korostettava tarvetta luoda eurooppalainen 
palautusmenettely;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ja Claude Moraes

Tarkistus 55
9 kohta

9. kehottaa panemaan oikeudenmukaisesti (poistetaan) täytäntöön toimet – sen jälkeen 
kun kaikki muut oikeusvälineet on käytetty – joita sovelletaan henkilöihin, jotka eivät 
ole saaneet pakolaisasemaa tai joilta pakolaisasema on evätty; on vakuuttunut, että 
tämän täytäntöönpanon on tapahduttava siten, että palauttamiskiellon periaatteita
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ja ihmisarvoa sekä turvapaikkamenettelyjä noudatetaan täysin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 56
9 kohta

9. kehottaa panemaan oikeudenmukaisesti ja nopeasti täytäntöön toimet, joita sovelletaan 
henkilöihin, jotka eivät ole saaneet pakolaisasemaa tai joilta pakolaisasema on 
poistettu sen jälkeen kun päätöstä on perusteltu ja mahdollinen valitusmenettely on 
saatettu päätökseen;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Luciana Sbarbati

Tarkistus 57
9 kohta

9. kehottaa panemaan oikeudenmukaisesti ja nopeasti täytäntöön toimet, joita sovelletaan 
henkilöihin, jotka eivät ole saaneet pakolaisasemaa tai joilta pakolaisasema on 
poistettu ilman, että tämä vaikuttaa turvapaikanhakijoiden oikeuksiin kun on kyse 
mahdollisesta palauttamisesta kotimaahan ja alkuperämaiden velvollisuudesta 
kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 58
9 a kohta (uusi)

9 a. kehottaa toteuttamaan oikeudenmukaisesti ja viipymättä sellaisia toimenpiteitä, joita 
voidaan soveltaa henkilöihin, joille on myönnetty pakolaisasema tai 
humanitaarinen suojelu, jotta voidaan edistää asiamukaisia elinehtoja, tehokasta 
integroitumista yhteiskunta elämään ja poliittiseen elämään ja aktiiviseen ja 
yhteiseen osallistumiseen erilaisiin valintatilanteisiin vastaanottavassa 
yhteiskunnassa;

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 59
10 kohta

10. kehottaa komissiota huolehtimaan siitä, että alkuperämaita koskevan yhteisen 
tietokannan tiedot pitävät paikkansa, että kyseistä tietokantaa on mahdollista valvoa 
ja että se on yleisön käytettävissä; korostaa, että alkuperämaita koskevat tiedot ovat 
erityisen tärkeä tekijä turvapaikkahakemuksen käsittelyn kannalta ja että periaate, 
jonka mukaan asianomaisilla valtioilla on oltava yhdenvertainen asema, edellyttää, 
että turvapaikanhakijoilla heidän oikeusavustajillaan on käytössään samat 
alkuperämaita koskevat tiedot kuin päättävillä elimillä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sarah Ludford

Tarkistus 60
10 kohta

10. kehottaa komissiota selvittämään alkuperämaita koskevan yhteisen tietokannan 
käyttöönottoon liittyvät tekniset ja poliittiset vaikeudet mahdollisimman pian; toivoo, 
että monikielisyyden ongelmaan löydetään käytännön ratkaisu; kehottaa komissiota 
huolehtimaan siitä, että alkuperämaita koskevat yhteisen tietokannan tiedot pitävät 
paikkansa, että kyseistä tietokantaa on mahdollisuus valvoa, että sitä päivitetään ja 
että se on yleisön käytettävissä; korostaa, että alkuperämaita koskeva tieto on 
erityisen tärkeä tekijä turvapaikkahakemusten käsittelyssä ja että periaate, jonka 
mukaan asianomaisilla mailla on oltava tasavertaisessa asemassa, edellyttää, että 
turvapaikanhakijat ja heidän oikeusavustajansa saavat samat alkuperämaita 
koskevat tiedot kuin päättäjät;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ja Claude Moraes

Tarkistus 61
10 kohta

10. kehottaa komissiota selvittämään alkuperämaita koskevan yhteisen tietokannan 
käyttöönottoon liittyvät tekniset ja poliittiset vaikeudet mahdollisimman pian; katsoo, 
että yhteisön tietokannan on toimittava avoimen järjestelmä tavoin siten, että sen 
tiedot on päivitetty, jolloin valvonta on mahdollista ja tiedot ovat yleisön saatavissa, 
jolloin asiantuntijaryhmän on täytynyt tarkistaa ja hyväksyä tiedot; korostaa, että 
turvapaikanhakijoilla ja heidän oikeusavustajillaan on oltava mahdollisuus saada 
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alkuperämaita koskevat samat tiedot kuin päättävillä elimillä; toivoo, että 
monikielisyyden ongelmaan löydetään käytännön ratkaisu;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrick Gaubert

Tarkistus 62
10 kohta

10. kehottaa komissiota selvittämään alkuperämaita koskevan yhteisen tietokannan 
käyttöönottoon liittyvät tekniset ja poliittiset vaikeudet mahdollisimman pian, jotta 
jäsenvaltiot voivat perustaa päätöksensä yhdenmukaisiin tietoihin; toivoo, että 
monikielisyyden ongelmaan löydetään käytännön ratkaisu;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 63
10 kohta

10. kehottaa komissiota selvittämään elinehtoja ja henkilökohtaiseen vainoon liittyviä 
vaaroja alkuperämaissa koskevan yhteisen tietokannan käyttöönottoon liittyvät 
tekniset ja poliittiset vaikeudet mahdollisimman pian; toivoo, että monikielisyyden 
ongelmaan löydetään käytännön ratkaisu;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 64
10 a kohta (uusi)

10 a. muistuttaa 14. tammikuuta 2007 antamastaan päätöslauselmasta Euroopan maiden 
alueen epäillystä käytöstä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien 
säilyttämiseen1, jolla pyritään tarkastelemaan mahdollisuutta estää sellaiset 
hyökkäykset ja loukkaukset, joita tapahtui terrorismin torjunnassa; korostaa 
näkemystään, että terrorismia vastaan on taisteltava laillisin keinoin ja se on 
voitettava kansainvälisen ja kansallisen lainsäädännön perusteella. katsoo, ettei 
pidä missään tapauksessa hyväksyä kompromisseja ihmisoikeuksien ja 
perusoikeuksien suojelun ollessa kyseessä; katsoo, että ihmisoikeuksien 

  
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0032.
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kunnioittaminen on aina asetettava etusijalle, jotta epäilyksen alaisena olevat 
terroristit saavat asiansa käsitellyksi ja että heidät tuomitaan asianmukaisessa 
menettelyssä; toteaa, että tämä on otettava erityisesti huomioon juuri parhaillaan 
jäsenvaltioissa päätettävien turvapaikkakysymysten kohdalla;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 65
10 b kohta (uusi)

10 b. esittää neuvostolle uudelleen seuraavissa päätöslauselmissa esittämänsä 
vaatimuksensa: 6. kesäkuuta 2006 annettu päätöslauselma Euroopan maiden 
alueen epäillystä käytöstä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien 
säilyttämiseen – väliaikaisen valiokunnan väliaikainen mietintö1 ja 14. helmikuuta 
2007 annettu Euroopan maiden alueen epäillystä käytöstä CIA:n vankikuljetuksiin 
ja laittomaan vankien säilyttämiseen2;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Sarah Ludford

Tarkistus 66
11 kohta 

11. kehottaa komissiota lykkäämään kaikkia pyrkimyksiä laatia luettelo turvallisista 
alkuperämaista siihen asti kunnes Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on antanut 
tuomionsa direktiivin 2005/85/EY säännösten kumoamisesta, jotka koskevat niitä 
kolmansia maita, jotka katsotaan turvallisiksi alkuperämaiksi sekä yhteisen 
luettelon laatimisesta eurooppalaisista turvallisista kolmansista maista;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 67
11 kohta 

11. kehottaa komissiota lykkäämään kaikkia pyrkimyksiä laatia luettelo turvallisista 
alkuperämaista siihen asti kunnes Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on antanut 

  
1 Hyväksyt tekstit, P6_TA(2006)0316.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0032.
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tuomionsa direktiivin 2005/85/EY säännösten kumoamisesta, jotka koskevat niitä 
kolmansia maita, jotka katsotaan turvallisiksi alkuperämaiksi sekä yhteisen 
luettelon laatimisesta eurooppalaisista turvallisista kolmansista maista;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ja Claude Moraes

Tarkistus 68
11 kohta 

11. kehottaa komissiota lykkäämään kaikkia pyrkimyksiä laatia luettelo turvallisista 
alkuperämaista turvapaikkamenettelyistä annetun direktiivin 29 artiklan 
säännösten mukaisesti siihen asti kunnes Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on 
antanut tuomionsa tässä vielä avoinna olevassa asiassa; korostaa, että tuomioistuin 
mahdollisesti vain hyväksyy yhteisen yhteisön luettelon niistä kolmansista maista, 
joita pidetään turvallisina alkuperämaina, jotka on hyväksytty 
yhteispäätösmenettelyssä ja joka noudattaa tätä asiaa koskevia keskeisiä säännöksiä 
Euroopan parlamentin 27. syyskuuta 2005 antaman päätöslauselman Euroopan 
parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma muutetusta ehdotuksesta neuvoston
direktiiviksi pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä 
jäsenvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaatimuksista mukaisesti1; korostaa, että 
käsite "turvalliset kolmannet maat" ei vapauta jäsenvaltioita kansainvälisen 
lainsäädännön mukaisista velvoitteistaan, etenkään Geneven yleissopimukseen
määräyksiin perustuvista velvoitteistaan, jotka koskevat palauttamiskiellon
periaatetta ja jokaisen yksittäisen turvapaikkahakemuksen yksilöllistä käsittelyä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jeanine Hennis-Plasschaert

Tarkistus 69
11 kohta 

11. vaatii saada enemmän tietoa komission ponnisteluista saada aikaan luettelo 
turvallisista kolmansista maista turvapaikkamenettelyä koskevista säännöksistä 
annetun direktiivin 29 artiklan mukaisesti (poistetaan);

Or. nl

  
1 EUVL C 227 E, 21.9.2006, s. 46.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania ja Adamos Adamou

Tarkistus 70
11 kohta 

11. on tyytyväinen turvapaikkamenettelyä koskevista säännöksistä annetun direktiivin 
29 artiklan mukaisiin komission ponnisteluihin ja toteaa, että on mahdotonta laatia 
luetteloa turvallisista kolmansista maista ja vaatii neuvostolta välittömästi asiaa 
koskevia päätöksiä;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 71
11 kohta 

11. on tyytyväinen turvapaikkamenettelyä koskevista säännöksistä annetun direktiivin 
29 artiklan mukaisiin komission ponnisteluihin ja toteaa, että on mahdotonta laatia 
luettelo turvallisista kolmansista valtioista ja vaatii neuvostolta välittömästi asiaa 
koskevia päätöksiä;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Sarah Ludford

Tarkistus 72
12 kohta

12. katsoo, että on edelleen tutkittava ajatusta Euroopan unionin virastosta ja kehottaa 
komissiota antamaan kaikkia takuut, joita vaaditaan tämän viraston työskentelyn 
avoimuuden ja vastuun osalta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jeanine Hennis-Plasschaert

Tarkistus 73
12 kohta

12. (poistetaan) kehottaa komissiota kannattamaan tätä vaihtoehtoa kertomuksessa, jonka 
se antaa vuoden 2008 alussa toimien ensimmäisen vaiheen edistymisestä Euroopan 
unionin viraston muodossa, ja pitää todellakin välttämätöntä selvittää tämän hyödyt 
ja haitat sekä kustannukset;
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Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 74
12 kohta

12. katsoo, että turvapaikkaa koskevien toimien käytännön yhteistyön koordinoinnin on 
säilyttävä komission tehtävänä, ja komissiolla on oltava käytössään riittävästi 
määrärahoja; katsoo, että on tutkittava edelleen ajatusta Euroopan unionin 
virastosta, joka vastaa turvapaikkakysymyksiä koskevasta yhteistyöstä, ja kehottaa 
komissiota sisällyttämään tähän työhön takuut, joita vaaditaan tämän viraston 
työskentelyn ja vastuuvelvollisuuden osalta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ja Claude Moraes

Tarkistus 75
12 kohta

12. katsoo, että turvapaikkaa koskevien toimien käytännön yhteistyön koordinoinnin on 
säilyttävä komission tehtävänä, ja komissiolla on oltava käytössään riittävästi 
määrärahoja; katsoo, että on tutkittava edelleen ajatusta Euroopan unionin 
virastosta, joka vastaa turvapaikkakysymyksiä koskevasta yhteistyöstä, ja kehottaa 
komissiota sisällyttämään tähän työhön takuut, joita vaaditaan tämän viraston 
työskentelyn ja vastuuvelvollisuuden osalta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 76
12 a kohta (uusi)

12 a. ei pidä hyväksyttävänä, että turvapaikanhakijat otetaan haltuun ehdoilla, jotka 
merkitsevät heidän vapautensa riistoa; korostaa, että turvapaikanhakijoille on 
tarjottava turvapaikkamenettelyjen aikana asunto sellaisista laitoksista, joissa ei 
säilytetä laittomasti maahan tulleita;

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä(t): Javier Moreno Sánchez

Tarkistus 77
13 kohta

13. vaatii jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä UNHCR:n kanssa ja (poistetaan) ”Quality 
Initiative” -aloitteen ja julkaisemaan aloitteen tulokset parhaiden käytänteiden 
edistämiseksi kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelyssä;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 78
13 kohta

13. vaatii jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä UNHCR:n kanssa ja toteuttamaan 
Yhdistyneen kuningaskunnan (poistetaan) ”Quality Initiative” -aloitteen ja 
julkaisemaan aloitteen tulokset parhaiden käytänteiden edistämiseksi kansainvälistä 
suojelua koskevien hakemusten käsittelyssä;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ja Claude Moraes

Tarkistus 79
13 kohta

13. vaatii jäsenvaltioita tekemään tiivistä yhteistyötä UNHCR:n ja myöntämään tälle 
asianmukaista tukea, lisämäärärahat ja yhteiset varat mukaan lukien, kanssa ja 
toteuttamaan Yhdistyneen kuningaskunnan ja Itävallan mallin mukaisesti ”Quality 
Initiative” -aloitteen ja julkaisemaan aloitteen tulokset parhaiden käytänteiden 
edistämiseksi kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelyssä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Luciana Sbarbati

Tarkistus 80
14 kohta

14. on tyytyväinen komission suunnittelemiin toimiin kovien paineiden alla olevien 
jäsenvaltioiden tukemiseksi myös taloudellisesti, jotta niitä ei kohdeltaisi 
epäoikeudenmukaisesti maantieteellisen aseman vuoksi maahanmuuttoa ja 
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pakolaisten suojaa koskevia kysymyksiä käsiteltäessä, koska turvapaikkakysymykset 
edellyttävät asianmukaisia laitoksia ja nopeita menettelyjä, jotka voidaan toteuttaa 
myös paikalle lähetettyjen asiantuntijaryhmien avulla;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 81
14 kohta

14. on tyytyväinen komission suunnittelemiin toimiin kovien paineiden alla olevien 
jäsenvaltioiden tukemiseksi, jotta ne voivat ratkaista turvapaikanhakijoiden 
vastaanotossa ja turvapaikkahakemusten käsittelyssä esiintyvät ongelmat ja katsoo, 
että asiassa on edistyttävä myöntämällä mahdollisuus poikkeukseen Dublin-II-
asetuksen nojalla;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrick Gaubert

Tarkistus 82
14 kohta

14. on tyytyväinen komission suunnittelemiin toimiin kovien paineiden alla olevien 
jäsenvaltioiden tukemiseksi, jotta ne voivat ratkaista turvapaikanhakijoiden 
vastaanotossa ja turvapaikkahakemusten käsittelyssä esiintyvät ongelmat ennen 
kaikkea lähettämällä asiantuntijaryhmiä, joita Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) voisi koordinoida;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Hubert Pirker

Tarkistus 83
14 kohta

14. on tyytyväinen komission suunnittelemiin toimiin kovien paineiden alla olevien 
jäsenvaltioiden tukemiseksi, jotta ne voivat ratkaista turvapaikanhakijoiden 
vastaanotossa ja turvapaikkahakemusten käsittelyssä esiintyvät ongelmat ennen 
kaikkea lähettämällä eri jäsenvaltioiden asiantuntijoiden muodostamia 
asiantuntijaryhmiä;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Patrick Gaubert

Tarkistus 84
15 a kohta (uusi)

15 a. kehottaa komissiota helpottamaan rahoitusvälineiden saantia, kuten Euroopan 
pakolaisrahaston ja Argo-ohjelman (unionin ulkorajojen sekä viisumi-, 
turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan alan hallinnollisen yhteistyön 
toimintaohjelma) käyttöä, jotta jäsenvaltiot voida saada viipymättä varoja 
hätätilanteissa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler ja Claude Moraes

Tarkistus 85
16 kohta

16. muistuttaa, että turvapaikkapolitiikkaa koskeva yhteisön lainsäädäntö vaatii koko 
unionissa yhdenmukaista tulkintaa ja soveltamista; katsoo, että turvapaikkapolitiikan 
yhdenmukaistaminen helpottuu ja nopeutuu, jos Euroopan yhteisöjen tuomioistuin voi 
ottaa käsiteltäväksi muidenkin kuin ylimpien kansallisten oikeusasteiden asioita, toisin 
kuin nyt; kehottaa neuvostoa antamaan tuomioistuimelle kaikki oikeudet 
ennakkoratkaisun alalla Euroopan yhteisön perustamissopimuksen IV osaston 
mukaisesti; panee tyytyväisenä merkille Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
keskusteluasiakirjan, joka koskee vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen 
perustuvaa aluetta koskevien ennakkoratkaisupyyntöjen käsittelyn arviointia1;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sarah Ludford

Tarkistus 86
16 a kohta (uusi)

16 a. tukee näkemystä, jonka komissio esitti 28. kesäkuuta 2006 antamassaan komission 
tiedonannossa yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevien Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen IV osaston määräysten mukauttamisesta oikeussuojan 
tehostamiseksi (KOM(2006)0346); muistuttaa neuvostoa siitä, että sen on EY:n 
perustamissopimuksen 67 artiklan 2 kohdan mukaisesti päätettävä tuomioistuimen 
toimivaltaa koskevien määräysten mukauttamisesta viiden vuoden siirtymävaiheen 
jälkeen Amsterdamin sopimuksen voimaantulosta; kehottaa neuvostoa 

  
1 Neuvoston asiakirja 13272/06.
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hyväksymään mahdollisimman pian neuvoston ehdotuksen päätökseksi, joka koskee 
määräysten mukauttamista tuomioistuimen toimivallan osalta niillä aloilla, jota 
EY:n perustamissopimuksen IV osasto koskee; ilmaisee samanaikaisesti 
huolestuneisuutensa ajasta, jonka tuomioistuimen ennakkopäätöksiin menee, koska 
tuomioistuimen ennakkopäätös, silloin kun on kyse erilaisten yhteisön välineiden 
tulkitsemisesta tai voimassaolosta, voi olla kiireellinen turvapaikkahakemusta 
koskeva tapaus esimerkiksi lähitulevaisuudessa toteuttavien maastakarkotusta 
koskevat toimenpiteet huomioon ottaen; panee tyytyväisenä merkille yhteisön 
tuomioistuimen näitä kysymyksiä koskevan keskusteluasiakirjan, joka koskee 
vapauteen, turvallisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen perustuvaa aluetta ja jolla 
pyritään ratkaisemaan tämä ongelma.

Or. en


