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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muuttoliikkeitä ja 
kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista
(KOM(2005)0375 – C6-0279/2005 – 2005/0156(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2005)0375)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 285 artiklan 
1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0279/2005),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0000/2006),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

(8 a) Tämä asetus ei kata arvioita 
jäsenvaltioissa laittomasti oleskelevien 
henkilöiden lukumäärästä.
Jäsenvaltioiden ei pitäisi antaa tällaisia 
arvioita tai tietoja laittomasti oleskelevista 
henkilöistä komissiolle (Eurostatille), 
mutta tällaiset henkilöt voidaan sisällyttää 
tutkimuksissa väestömääriin.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Perustelu

Laittomasta oleskelusta ei luonnollisesti ole tieteellisesti päteviä tilastoja. Tilastollisia 
arvioitakaan ei ole mahdollista tehdä. Siksi näitä varmentamattomia tietoja ei pitäisi 
sisällyttää yhteisön tilastoihin. 

Ei kuitenkaan ole ongelma, jos tietoja käytetään tutkimuksissa väestömäärien yhteydessä.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

(12 a) Euroopan parlamentti esitti 
lainsäädännön täytäntöönpanosta 
rahoituspalvelujen alalla 5 päivänä 
helmikuuta 2002 antamassaan 
päätöslauselmassa, että Euroopan 
parlamentilla ja neuvostolla pitäisi 
perustamissopimuksen 251 artiklan 
mukaisten parlamentin 
lainsäädäntöoikeuksien perusteella olla 
tasavertainen asema komission 
täytäntöönpanovallan käytön 
valvonnassa. Komissio tuki tätä 
näkemystä komission puheenjohtajan 
samana päivänä Euroopan parlamentille 
antamassa juhlallisessa julistuksessa.
Komissio teki 11 päivänä joulukuuta 2002 
ehdotuksen päätöksen 1999/468/EY 
muuttamisesta (KOM(2002)0719, 
muutettu 22 päivänä huhtikuuta 2004 
(KOM(2004)0324 lopullinen)). Euroopan 
parlamentti ei katso ehdotuksen 
säilyttävän sen lainsäädäntöoikeuksia.
Euroopan parlamentti katsoo, että 
Euroopan parlamentilla ja neuvostolla 
olisi oltava mahdollisuus arvioida 
täytäntöönpanovallan siirtämistä 
komissiolle tietyn määräajan kuluessa.
Siksi on asianmukaista rajoittaa 
ajanjaksoa, jonka aikana komissio voi 
hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä.

Tarkistus 3
1 artiklan b alakohta

b) jäsenvaltioiden alueella tavanomaisesti b) jäsenvaltioiden alueella tavanomaisesti 
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oleskelevien luonnollisten henkilöiden 
kansalaisuus ja syntymämaa,

oleskelevien henkilöiden kansalaisuus ja 
syntymämaa,

Perustelu

Sana "luonnollinen" ei lisää tekstin informaatioarvoa.

Tarkistus 4
2 artiklan 1 kohdan b alakohta

a) ’tavanomaisella oleskelupaikalla’ 
paikkaa, jossa henkilö yleensä viettää 
päivittäisen lepoaikansa, huolimatta 
väliaikaisesta poissaolosta vapaa-ajan, 
lomien, ystävä- ja sukulaisvierailujen, 
liiketoiminnan, terveydenhoidon tai 
uskonnollisten pyhiinvaellusmatkojen 
vuoksi,

a) ’tavanomaisella oleskelupaikalla’ 
paikkaa, jossa henkilö yleensä viettää 
päivittäisen lepoaikansa, huolimatta 
väliaikaisesta poissaolosta vapaa-ajan, 
lomien, ystävä- ja sukulaisvierailujen, 
liiketoiminnan, terveydenhoidon tai 
uskonnollisten pyhiinvaellusmatkojen 
vuoksi, taikka, jos tätä ei ole saatavilla, 
laillista tai rekisteröityä asuinpaikkaa,

Perustelu

Laillinen tai rekisteröity asuinpaikka olisi sallittava viitekohdaksi maissa, joilla on 
väestörekisteri, jotta termiä "tavanomainen oleskelupaikka" voidaan soveltaa.

Tarkistus 5
2 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) ’maahanmuutolla' toimea, jolla 
luonnollinen henkilö siirtää tavanomaisen 
oleskelupaikkansa jäsenvaltion alueelle 
ajanjaksoksi, joka on tai jonka odotetaan 
olevan vähintään 12 kuukautta, kun hänen 
tavanomainen oleskelupaikkansa on 
aikaisemmin ollut toisessa jäsenvaltiossa 
tai kolmannessa maassa,

b) ’maahanmuutolla' toimea, jolla henkilö 
siirtää tavanomaisen oleskelupaikkansa 
jäsenvaltion alueelle ajanjaksoksi, joka on 
tai jonka odotetaan olevan vähintään 
12 kuukautta, kun hänen tavanomainen 
oleskelupaikkansa on aikaisemmin ollut 
toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa 
maassa,
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Perustelu

Sana "luonnollinen" ei lisää tekstin informaatioarvoa.
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Tarkistus 6
2 artiklan 1 kohdan c a alakohta (uusi)

c a) ’kansalaisuudella’ yksilön ja valtion 
välistä erityistä lainsäädännöllistä sidettä, 
joka perustuu syntymään tai 
kansalaistamiseen ilmoituksen, valinnan, 
avioliiton tai muun perusteen johdosta 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti,

Perustelu

Tarkistuksessa määritellään asetuksessa käytetty keskeinen termi. Määritelmä on otettu 
Yhdistyneiden Kansakuntien suosituksista.

Tarkistus 7
2 artiklan 1 kohdan c b alakohta (uusi)

c b) ’syntymämaalla’ äidin kotimaata 
(nykyisten rajojen sisällä, jos mahdollista) 
syntymähetkellä tai, jos tämä ei ole 
mahdollista, maata, jossa henkilö on 
syntynyt (nykyisten rajojen sisäpuolella, 
jos mahdollista),

Perustelu

Tarkistuksessa määritellään asetuksessa käytetty keskeinen termi. Asianomaisten maiden 
rajoina olisi pidettävä nykyisiä rajoja. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää muita 
määritelmiä (kuten rajat syntymähetkellä). Määritelmä on otettu Yhdistyneiden Kansakuntien 
suosituksista.

Tarkistus 8
2 artiklan 1 kohdan m a alakohta (uusi)

m a) ’ulkorajalla’ henkilöiden liikkumista 
rajojen yli koskevasta yhteisön 
säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 
15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 
2 alakohdassa määriteltyä ulkorajaa1,
___________
1 EUVL L 105, 13.4.2006, s. 1.
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Perustelu

Tarkistuksessa määritellään asetuksessa käytetty keskeinen termi. Tarkistuksessa mainittu 
asetus sisältää henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevan yhteisön säännöstön (Schengenin 
rajasäännöstö).

Tarkistus 9
2 artiklan 1 kohdan m b alakohta (uusi)

m b) ’kolmannen maan kansalaisilla, 
joiden pääsy on evätty’ kolmannen maan 
kansalaisia, joilta evätään pääsy 
ulkorajalla, koska he eivät täytä kaikkia 
asetuksen (EY) N:o 562/2006 5 artiklan 
1 kohdassa säädettyjä 
maahantuloedellytyksiä eivätkä kuulu 
kyseisen asetuksen 5 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettuihin henkilöryhmiin,

Perustelu

Tarkistuksessa määritellään asetuksessa käytetty keskeinen termi. Lisätty määritelmä vastaa 
CIREFIn määritelmää.

Tarkistus 10
2 artiklan 1 kohdan m c alakohta (uusi)

m c) ’kolmannen maan kansalaisilla, 
joiden on todettu olevan jäsenvaltion 
alueella laittomasti’ kolmannen maan 
kansalaisia, joiden on virallisesti todettu 
olevan jäsenvaltion alueella ja jotka eivät 
täytä tai eivät enää täytä kyseisessä 
jäsenvaltiossa oleskelun edellytyksiä, 

Perustelu

Tarkistuksessa määritellään asetuksessa käytetty keskeinen termi. Määritelmä perustuu 
Schengenin rajasäännöstön määritelmään. Koska säännöstön 13 artiklassa edellytetään 
tilastojen toimittamista epäämisistä, asetuksen tekstissä viitataan myöhemmin (5 artiklassa) 
säännöstön 13 artiklaan.

Tarkistus 11
2 artiklan 1 kohdan n alakohta
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n) ’uudelleensijoittamisella’ sitä, että 
kolmannen maan kansalaiselle annetaan 
kansallisen tai yhteisön 
uudelleensijoittamisohjelman puitteissa
lupa oleskella yhdessä jäsenvaltiossa 
kansainvälistä suojelua varten.

n) ’uudelleensijoittamisella’ sitä, että 
kolmannen maan kansalainen tai 
kansalaisuudeton henkilö siirretään 
kansainvälisen suojelun ja pysyvän 
ratkaisun tarpeen arvioinnin perusteella 
jäsenvaltioon, jossa heillä on lupa 
oleskella ja heillä on vakaa oikeudellinen 
asema. 

Perustelu

Tarkistuksessa selvennetään asetuksen 4 artiklan 2 kohdan h alakohdassa käytettyä keskeistä 
termiä.

Tarkistus 12
2 artiklan 2 kohta

2. Tarvittaessa 1 kohdan määritelmiä 
voidaan mukauttaa 11 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Perustelu

Tarvittaessa 1 kohdan määritelmiä voidaan mukauttaa 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Erityistä säännöstä ei tarvita.

Tarkistus 13
2 artiklan 3 kohta

3. Tässä asetuksessa tarkoitettujen 
tilastojen yhdenmukaisuuden 
varmistamiseksi voidaan edellä 1 
kohdassa annettujen määritelmien lisäksi 
antaa lisämääritelmiä 11 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Perustelu

Tässä asetuksessa tarkoitettujen tilastojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi voidaan edellä 
1 kohdassa annettujen määritelmien lisäksi antaa lisämääritelmiä 11 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Erityistä säännöstä ei tarvita.
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Tarkistus 14
2 artiklan 4 kohta

4. Se, että yksi tai useampi 1 kohdan 
määritelmissä tarkoitetuista säädöksistä ei 
sido jotain jäsenvaltiota, ei vapauta 
kyseistä jäsenvaltiota toimittamasta tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
tilastoja.

4. Se, että yksi tai useampi 1 kohdan 
määritelmissä tarkoitetuista säädöksistä ei 
sido jotain jäsenvaltiota, ei vapauta 
kyseistä jäsenvaltiota velvollisuudesta 
käyttää kyseisessä kohdassa vahvistettuja 
määritelmiä kerätessään, laatiessaan ja 
toimittaessaan tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia tilastoja.

Perustelu

Tarkistuksella tehdään selväksi, että määritelmiä käytetään ainoastaan tämän säädöksen 
nojalla kerätyissä tilastoissa eikä tarkoitus ole vaatia muuttamaan lainsäädäntö- ja 
hallintomenettelyjä, jotka ovat käytössä maissa, joita vastaavat säädökset eivät sido.

Tarkistus 15
3 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) kyseisen jäsenvaltion alueelta 
muuttaneet maastamuuttajat eriteltynä 
seuraavasti:

b) kyseisen jäsenvaltion alueelta 
muuttaneet maastamuuttajat eriteltynä 
kansalaisuuden, ikäryhmän, sukupuolen 
ja seuraavan tavanomaisen 
oleskelupaikan sijaintimaan mukaan,

i) kansalaisuus ikäryhmän ja sukupuolen 
mukaan jaoteltuna,
ii) syntymämaa ikäryhmän ja sukupuolen 
mukaan jaoteltuna,
iii) seuraavan tavanomaisen 
oleskelupaikan sijaintimaa ikäryhmän ja 
sukupuolen mukaan jaoteltuna,

Perustelu

Koska maastamuuttajista ei ole tietoja, artiklassa ei ole tarpeen luetella kolmea eri jaottelua.

Tarkistus 16
3 artiklan 1 kohdan c alakohdan johdantokappale

c) luonnolliset henkilöt, joilla on 
tavanomainen oleskelupaikka kyseisessä 
jäsenvaltiossa eriteltynä seuraavasti:

c) henkilöt, joilla on viitevuoden 
päättyessä tavanomainen oleskelupaikka 
kyseisessä jäsenvaltiossa eriteltynä 
seuraavasti:
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Perustelu

Sana "luonnollinen" ei lisää tekstin informaatioarvoa.

Kohtaan lisätään sanat "viitevuoden päättyessä" oleskelua koskevien tietojen viitejakson 
selventämiseksi.

Tarkistus 17
3 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) luonnolliset henkilöt, joille on 
myönnetty jäsenvaltion kansalaisuus ja 
joilla on aikaisemmin ollut toisen 
jäsenvaltion tai kolmannen maan 
kansalaisuus tai jotka ovat aikaisemmin 
olleet kansalaisuudettomia, eriteltynä 
ikäryhmän ja sukupuolen mukaan ja 
kyseisten henkilöiden aikaisemman 
kansalaisuuden mukaan sekä sen mukaan, 
onko henkilö aikaisemmin ollut 
kansalaisuudeton.

d) henkilöt, joilla on tavanomainen 
oleskelupaikka jäsenvaltion alueella ja
joille on myönnetty viitejakson aikana 
kyseisen jäsenvaltion kansalaisuus ja joilla 
on aikaisemmin ollut toisen jäsenvaltion tai 
kolmannen maan kansalaisuus tai jotka 
ovat aikaisemmin olleet 
kansalaisuudettomia, eriteltynä ikäryhmän 
ja sukupuolen mukaan ja kyseisten 
henkilöiden aikaisemman kansalaisuuden 
mukaan sekä sen mukaan, onko henkilö 
aikaisemmin ollut kansalaisuudeton.

Perustelu

Sana "luonnollinen" ei lisää tekstin informaatioarvoa.

Ilmaisu "joilla on tavanomainen oleskelupaikka jäsenvaltion alueella" lisätään sen 
selventämiseksi, että vain jäsenvaltion alueella asuvien henkilöiden kansalaistaminen on 
olennaista jäsenvaltioiden väestötilastojen kannalta (mikä sulkee pois ulkomailla asuvien 
kansalaisten kansalaistamisen). 

Ilmaisu "viitejakson aikana" on lisätty, jotta tulisi selväksi, että tiedot koskevat 
maahanmuuttoa eivätkä oleskelua.

Tarkistus 18
3 artiklan 2 kohta

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tilastot on 
laadittava yhden kalenterivuoden 
viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle 
(Eurostatille) 10 kuukauden kuluessa 
viitevuoden päättymisestä. Vuosi 2006 on 
ensimmäinen viitevuosi.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tilastot on 
laadittava yhden kalenterivuoden 
viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle 
(Eurostatille) 10 kuukauden kuluessa 
viitevuoden päättymisestä. Vuosi 2007 on 
ensimmäinen viitevuosi.

Perustelu

Ei ole realistista tehdä vuodesta 2006 ensimmäistä viitevuotta. Vuosi 2007 on mielekkäämpi.
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Tarkistus 19
4 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) henkilöt, jotka ovat tehneet 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen tai jotka on merkitty 
perheenjäseniksi tällaiseen hakemukseen,

a) henkilöt, jotka ovat tehneet 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen tai jotka on merkitty 
perheenjäseniksi tällaiseen hakemukseen 
viitejakson aikana,

Perustelu

Ilmaisu "viitejakson aikana" on lisätty, jotta tulisi selväksi, että tässä edellytetään 
maahanmuuttoa eikä oleskelua koskevia tietoja.

Tarkistus 20
4 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) henkilöt, jotka ovat viitevuoden 
päättyessä kansallisen viranomaisen 
käsiteltävänä olevan kansainvälistä 
suojelua koskevan hakemuksen piirissä,

b) henkilöt, jotka ovat viitevuoden 
päättyessä kansallisen viranomaisen 
käsiteltävänä olevan kansainvälistä 
suojelua koskevan hakemuksen kohteena,

Perustelu

Tilastot kansainvälistä suojelua hakevien "henkilöiden" lukumäärästä kuuluvat jo 8 artiklan 
piiriin.

Tarkistus 21
4 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) ensimmäiset päätökset, joissa 
kansainvälistä suojelua koskevat 
hakemukset on hylätty, mukaan luettuina 
päätökset hakemusten käsittelemättä 
jättämisestä ja perusteettomiksi 
toteamisesta,

Poistetaan.

Perustelu

Kohta siirretään uuteen 1 a kohtaan (a–e alakohta), jossa edellytetään tietojen toimittamista 
vain neljännesvuosittain, koska tietojen keräämiseen ja toimittamiseen aiemmin sovellettua 
menettelytapaa ei enää voi teknisistä syistä soveltaa.



PE 371.980v01-00 14/33 PR\610041FI.doc

FI

Tarkistus 22
4 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) pakolaisaseman myöntämistä tai 
peruuttamista koskevat ensimmäiset 
päätökset,

Poistetaan.

Perustelu

Kohta siirretään uuteen 1 a kohtaan (a–e alakohta), jossa edellytetään tietojen toimittamista 
vain neljännesvuosittain, koska tietojen keräämiseen ja toimittamiseen aiemmin sovellettua 
menettelytapaa ei enää voi teknisistä syistä soveltaa.

Tarkistus 23
4 artiklan 1 kohdan e alakohta

e) toissijaisen suojeluaseman 
myöntämistä tai peruuttamista koskevat 
ensimmäiset päätökset,

Poistetaan.

Perustelu

Kohta siirretään uuteen 1 a kohtaan (a–e alakohta), jossa edellytetään tietojen toimittamista 
vain neljännesvuosittain, koska tietojen keräämiseen ja toimittamiseen aiemmin sovellettua 
menettelytapaa ei enää voi teknisistä syistä soveltaa.

Tarkistus 24
4 artiklan 1 kohdan f alakohta

f) tilapäisen suojelun myöntämistä tai 
peruuttamista koskevat ensimmäiset 
päätökset,

Poistetaan.

Perustelu

Kohta siirretään uuteen 1 a kohtaan (a–e alakohta), jossa edellytetään tietojen toimittamista 
vain neljännesvuosittain, koska tietojen keräämiseen ja toimittamiseen aiemmin sovellettua 
menettelytapaa ei enää voi teknisistä syistä soveltaa.

Tarkistus 25
4 artiklan 1 kohdan g alakohta

g) muut humanitaarisista tai muista 
kansalliseen lainsäädäntöön perustuvista 
syistä annettavan oleskeluluvan 
myöntämistä, epäämistä tai peruuttamista 

Poistetaan.
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koskevat ensimmäiset päätökset,

Perustelu

Kohta siirretään uuteen 1 a kohtaan (a–e alakohta), jossa edellytetään tietojen toimittamista 
vain neljännesvuosittain, koska tietojen keräämiseen ja toimittamiseen aiemmin sovellettua 
menettelytapaa ei enää voi teknisistä syistä soveltaa.

Tarkistus 26
4 artiklan 1 kohdan h alakohta

h) kansainvälistä suojelua koskevat 
hakemukset, jotka on peruutettu.

h) kansainvälistä suojelua koskevat 
hakemukset, jotka on peruutettu 
viitejakson aikana.

Perustelu

Vaadittujen tietojen kuvausta on tarkennettu.

Tarkistus 27
4 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Tilastot on eriteltävä kyseisten henkilöiden 
ikäryhmän ja sukupuolen mukaan sekä 
kansalaisuuden mukaan. Ne on laadittava 
yhden kalenterikuukauden viitejaksoittain 
ja toimitettava komissiolle (Eurostatille) 
kahden kuukauden kuluessa 
viitekuukauden päättymisestä. Tammikuu 
2006 on ensimmäinen viitekuukausi.

Tilastot on eriteltävä kyseisten henkilöiden 
ikäryhmän ja sukupuolen mukaan sekä 
kansalaisuuden mukaan. Ne on laadittava 
yhden kalenterikuukauden viitejaksoittain 
ja toimitettava komissiolle (Eurostatille) 
kahden kuukauden kuluessa 
viitekuukauden päättymisestä. Tammikuu 
2007 on ensimmäinen viitekuukausi.

Perustelu

Ei ole realistista tehdä vuodesta 2006 ensimmäistä viitevuotta. Vuosi 2007 on mielekkäämpi.

Tarkistus 28
4 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle (Eurostatille) seuraavat 
tilastotiedot lukumäärinä:
a) henkilöt, jotka ovat kansainvälistä 
suojelua koskevien hakemusten 
ensimmäisten hylkäämispäätösten 
piirissä, mukaan luettuina päätökset 
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hakemusten käsittelemättä jättämisestä tai 
perusteettomiksi toteamisesta, jotka 
hallinto- tai oikeusviranomainen on 
tehnyt viitejakson aikana,
b) henkilöt, jotka ovat pakolaisaseman 
myöntämistä tai peruuttamista koskevien 
ensimmäisten päätösten piirissä, jotka 
hallinto- tai oikeusviranomainen on 
tehnyt viitejakson aikana,
c) henkilöt, jotka ovat toissijaisen 
suojeluaseman myöntämistä tai 
peruuttamista koskevien ensimmäisten 
päätösten piirissä, jotka hallinto- tai 
oikeusviranomainen on tehnyt viitejakson 
aikana,
d) henkilöt, jotka ovat tilapäisen suojelun 
myöntämistä tai peruuttamista koskevien 
ensimmäisten päätösten piirissä, jotka 
hallinto- tai oikeusviranomainen on 
tehnyt viitejakson aikana,
e) henkilöt, jotka ovat muiden hallinto- tai 
oikeusviranomaisen viitejakson aikana
tekemien ensimmäisten päätösten piirissä, 
jotka koskevat humanitaarisista tai muista 
kansainvälistä suojelua koskevaan 
kansalliseen lainsäädäntöön perustuvista 
syistä annettavan oleskeluluvan 
myöntämistä, epäämistä tai peruuttamista.
Tilastot on eriteltävä ikäryhmän ja 
sukupuolen sekä kansalaisuuden 
mukaan. Ne on laadittava kolmen 
kalenterikuukauden viitejaksoittain ja 
toimitettava komissiolle (Eurostatille) 
kahden kuukauden kuluessa viitejakson 
päättymisestä. Tammikuu–maaliskuu 
2008 on ensimmäinen viitejakso.

Perustelu

Kohta oli lisättävä, jotta voidaan todeta, että erityisiä tietoryhmiä koskevat tiedot toimitetaan 
neljännesvuosittain, koska tietojen keräämiseen ja toimittamiseen aiemmin sovellettua 
menettelytapaa ei enää voi teknisistä syistä soveltaa.

Ilmaisu "henkilöt, jotka ovat … piirissä" on lisätty aina, kun vaaditaan tietoja päätöksistä, 
jotta tiedot liittyisivät henkilöihin eivätkä tapauksiin/päätöksiin.
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Tarkistus 29
4 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) kansainvälisen suojelun hakijat, jotka 
asiasta vastaava kansallinen viranomainen 
katsoo ilmaa huoltajaa oleviksi alaikäisiksi,

a) kansainvälisen suojelun hakijat, jotka 
asiasta vastaava kansallinen viranomainen 
katsoo ilmaa huoltajaa oleviksi alaikäisiksi 
viitejakson aikana,

Perustelu

Ilmaisu "viitejakson aikana" on lisätty, jotta tulisi selväksi, että tässä edellytetään 
maahanmuuttoa eikä oleskelua koskevia tietoja.

Tarkistus 30
4 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) kansainvälistä suojelua koskevien 
hakemusten hylkäämispäätökset, mukaan 
luettuina päätökset hakemusten 
käsittelemättä jättämisestä tai 
perusteettomiksi toteamisista, jotka 
hallinto- tai oikeusviranomainen on tehnyt 
muutoksenhaun tai uudelleenkäsittelyn 
yhteydessä,

a) henkilöt, jotka ovat kansainvälistä 
suojelua koskevien hakemusten lopullisten 
hylkäämispäätösten piirissä, mukaan 
luettuina päätökset hakemusten 
käsittelemättä jättämisestä tai 
perusteettomiksi toteamisista, jotka 
hallinto- tai oikeusviranomainen on tehnyt 
muutoksenhaun tai uudelleenkäsittelyn 
yhteydessä viitejakson aikana,

Perustelu

Sana "lopullinen" on lisätty, jotta tulisi selväksi, että tilastoihin ei sisällytetä alustavia tai 
väliaikaisia päätöksiä. 

Ilmaisu "viitejakson aikana" on lisätty, jotta tulisi selväksi, että tässä edellytetään 
maahanmuuttoa eikä oleskelua koskevia tietoja.

Ilmaisu "henkilöt, jotka ovat … piirissä" on lisätty aina, kun vaaditaan tietoja päätöksistä, 
jotta tiedot liittyisivät henkilöihin eivätkä tapauksiin/päätöksiin.

Tarkistus 31
4 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) pakolaisaseman myöntämistä tai 
peruuttamista koskevat päätökset, jotka 
hallinto- tai oikeusviranomainen on tehnyt 
muutoksenhaun tai uudelleenkäsittelyn 
yhteydessä,

c) henkilöt, jotka ovat pakolaisaseman 
myöntämistä tai peruuttamista koskevien 
lopullisten päätösten piirissä, jotka 
hallinto- tai oikeusviranomainen on tehnyt 
muutoksenhaun tai uudelleenkäsittelyn 
yhteydessä viitejakson aikana,
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Perustelu

Sana "lopullinen" on lisätty, jotta tulisi selväksi, että tilastoihin ei sisällytetä alustavia tai 
väliaikaisia päätöksiä. 

Ilmaisu "viitejakson aikana" on lisätty, jotta tulisi selväksi, että tässä edellytetään 
maahanmuuttoa eikä oleskelua koskevia tietoja.

Ilmaisu "henkilöt, jotka ovat … piirissä" on lisätty aina, kun vaaditaan tietoja päätöksistä, 
jotta tiedot liittyisivät henkilöihin eivätkä tapauksiin/päätöksiin.

Tarkistus 32
4 artiklan 2 kohdan d alakohta

d) toissijaisen suojelun myöntämistä tai 
peruuttamista koskevat päätökset, jotka 
hallinto- tai oikeusviranomainen on tehnyt 
muutoksenhaun tai uudelleenkäsittelyn 
yhteydessä,

d) henkilöt, jotka ovat toissijaisen suojelun 
myöntämistä tai peruuttamista koskevien 
lopullisten päätösten piirissä, jotka 
hallinto- tai oikeusviranomainen on tehnyt 
muutoksenhaun tai uudelleenkäsittelyn 
yhteydessä viitejakson aikana,

Perustelu

Sana "lopullinen" on lisätty, jotta tulisi selväksi, että tilastoihin ei sisällytetä alustavia tai 
väliaikaisia päätöksiä. 

Ilmaisu "viitejakson aikana" on lisätty, jotta tulisi selväksi, että tässä edellytetään 
maahanmuuttoa eikä oleskelua koskevia tietoja.

Ilmaisu "henkilöt, jotka ovat … piirissä" on lisätty aina, kun vaaditaan tietoja päätöksistä, 
jotta tiedot liittyisivät henkilöihin eivätkä tapauksiin/päätöksiin.

Tarkistus 33
4 artiklan 2 kohdan e alakohta

e) tilapäisen suojelun myöntämistä tai 
peruuttamista koskevat päätökset, jotka
hallinto- tai oikeusviranomainen on tehnyt 
muutoksenhaun tai uudelleenkäsittelyn 
yhteydessä,

e) henkilöt, jotka ovat tilapäisen suojelun 
myöntämistä tai peruuttamista koskevien 
lopullisten päätösten piirissä, jotka 
hallinto- tai oikeusviranomainen on tehnyt 
muutoksenhaun tai uudelleenkäsittelyn 
yhteydessä viitejakson aikana,

Perustelu

Sana "lopullinen" on lisätty, jotta tulisi selväksi, että tilastoihin ei sisällytetä alustavia tai 
väliaikaisia päätöksiä. 

Ilmaisu "viitejakson aikana" on lisätty, jotta tulisi selväksi, että tässä edellytetään 
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maahanmuuttoa eikä oleskelua koskevia tietoja.

Ilmaisu "henkilöt, jotka ovat … piirissä" on lisätty aina, kun vaaditaan tietoja päätöksistä, 
jotta tiedot liittyisivät henkilöihin eivätkä tapauksiin/päätöksiin.

Tarkistus 34
4 artiklan 2 kohdan f alakohta

f) muut hallinto- tai oikeusviranomaisen 
muutoksenhaun tai uudelleenkäsittelyn 
yhteydessä tekemät päätökset, jotka 
koskevat humanitaarisista tai muista 
kansalliseen lainsäädäntöön perustuvista 
syistä annettavan oleskeluluvan 
myöntämistä, epäämistä tai peruuttamista,

f) henkilöt, jotka ovat muiden hallinto- tai 
oikeusviranomaisen muutoksenhaun tai 
uudelleenkäsittelyn yhteydessä viitejakson 
aikana tekemien lopullisten päätösten 
piirissä, jotka koskevat humanitaarisista tai 
muista kansainvälistä suojelua koskevaan
kansalliseen lainsäädäntöön perustuvista 
syistä annettavan oleskeluluvan 
myöntämistä, epäämistä tai peruuttamista,

Perustelu

Sana "lopullinen" on lisätty, jotta tulisi selväksi, että tilastoihin ei sisällytetä alustavia tai 
väliaikaisia päätöksiä. 

Ilmaisu "kansainvälistä suojelua koskevaan" on lisätty, jotta tulisi selväksi, että näiden 
alakohtien piiriin kuuluvat vain kansainväliseen suojeluun liittyvät humanitaarisista syistä 
annettavat oleskeluluvat eivätkä muista humanitaarisista syistä annettavat oleskeluluvat, 
jotka kuuluvat 6 artiklan piiriin.

Ilmaisu "viitejakson aikana" on lisätty, jotta tulisi selväksi, että tässä edellytetään 
maahanmuuttoa eikä oleskelua koskevia tietoja.

Ilmaisu "henkilöt, jotka ovat … piirissä" on lisätty aina, kun vaaditaan tietoja päätöksistä, 
jotta tiedot liittyisivät henkilöihin eivätkä tapauksiin/päätöksiin.

Tarkistus 35
4 artiklan 2 kohdan g alakohta

g) asetuksen (EY) N:o 343/2003 ja 
komission asetuksen (EY) N:o 1560/20031

soveltamisalaan kuuluvat pyynnöt ja 
siirrot,

Poistetaan.

_______
1 EUVL L 222, 5.9.2003, s. 3. 

Perustelu

Dublin-asetuksen mukaiset tiedot, jotka ovat melko spesifisiä ja poikkeavat muista tiedoista, 
siirretään uuteen kohtaan.
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Tarkistus 36
4 artiklan 2 kohdan h alakohta

h) jäsenvaltioon uudelleensijoitettaviksi 
valitut henkilöt.

h) henkilöt, joille on annettu kansallisen 
tai yhteisön uudelleensijoittamisohjelman 
puitteissa lupa oleskella jäsenvaltiossa 
viitejakson aikana, jos jäsenvaltiossa 
toteutetaan tällaista ohjelmaa. 

Perustelu

Vaadittujen tietojen kuvausta on tarkennettu. Sana "uudelleensijoittaminen" määritellään 2 
artiklan 1 kohdan n alakohdassa. Ilmaisu "jos jäsenvaltiossa toteutetaan tällaista ohjelmaa" 
on lisätty, jotta olisi selvää, että tiedot on toimitettava vain maista, joissa tällaista politiikkaa 
sovelletaan.

Tarkistus 37
4 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Tilastot on eriteltävä ikäryhmän ja 
sukupuolen sekä kansalaisuuden mukaan.
Ne on laadittava yhden kalenterivuoden 
viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle 
(Eurostatille) kolmen kuukauden kuluessa 
viitevuoden päättymisestä. Vuosi 2006 on 
ensimmäinen viitevuosi.

Tilastot on eriteltävä ikäryhmän ja 
sukupuolen sekä kansalaisuuden mukaan.
Ne on laadittava yhden kalenterivuoden 
viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle 
(Eurostatille) kolmen kuukauden kuluessa 
viitevuoden päättymisestä. Vuosi 2007 on 
ensimmäinen viitevuosi.

Perustelu

Ei ole realistista tehdä vuodesta 2006 ensimmäistä viitevuotta. Vuosi 2007 on mielekkäämpi.

Tarkistus 38
4 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle (Eurostatille) seuraavat 
asetuksen (EY) N:o 343/2003 ja asetuksen 
(EY) N:o 1560/20031 soveltamiseen 
liittyvät tilastotiedot:
a) turvapaikanhakijoiden vastaanotto- ja 
takaisinottopyyntöjen lukumäärät,
b) säännökset, joihin a alakohdassa 
tarkoitetut pyynnöt perustuvat,
c) a alakohdassa tarkoitettujen pyyntöjen 
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johdosta tehdyt päätökset,
d) c alakohdassa tarkoitettujen päätösten 
johdosta tehtyjen siirtojen lukumäärät,
e) tietopyyntöjen lukumäärä.
Nämä tilastot on laadittava yhden 
kalenterivuoden viitejaksoittain ja 
toimitettava komissiolle (Eurostatille) 
kolmen kuukauden kuluessa viitevuoden 
päättymisestä. Vuosi 2008 on 
ensimmäinen viitevuosi.

_________
1 Komission asetus (EY) N:o 1560/2003, 
annettu 2 päivänä syyskuuta 2003, niiden 
perusteiden ja menettelyjen 
vahvistamisesta, joiden mukaisesti 
määritetään kolmannen maan 
kansalaisen johonkin jäsenvaltioon 
jättämän turvapaikkahakemuksen 
käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, 
annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 343/2003 soveltamista koskevista 
säännöistä (EUVL L 222, 5.9.2003, s. 3).

Perustelu

Dublin-asetuksen mukaiset tiedot, jotka ovat melko spesifisiä ja poikkeavat muista tiedoista, 
siirretään tähän uuteen kohtaan.

Dublinin tietojen yksityiskohdat on mielekästä säilyttää asetuksessa vain pienin mukautuksin. 
Mukautukset otetaan nyt huomioon tässä 4 artiklan uudessa kohdassa.

Tarkistus 39
5 artiklan 2 kohta

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tilastot on 
laadittava yhden kalenterivuoden 
viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle 
(Eurostatille) kolmen kuukauden kuluessa 
viitevuoden päättymisestä. Vuosi 2006 on 
ensimmäinen viitevuosi.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tilastot on 
laadittava yhden kalenterivuoden 
viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle 
(Eurostatille) kolmen kuukauden kuluessa 
viitevuoden päättymisestä. Vuosi 2007 on 
ensimmäinen viitevuosi.

Perustelu

Ei ole realistista tehdä vuodesta 2006 ensimmäistä viitevuotta. Vuosi 2007 on mielekkäämpi.
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Tarkistus 40
6 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohta

iii) viitepäivänä voimassaolevat 
oleskeluluvat (myönnettyjen 
oleskelulupien, joita ei ole peruutettu ja 
jotka eivät ole lakanneet olemasta 
voimassa lukumäärä), eriteltynä 
kansalaisuuden, oleskeluluvan 
myöntämisperusteen ja oleskeluluvan 
voimassaolon pituuden mukaan,

iii) viitevuoden päättyessä voimassaolevat 
oleskeluluvat (myönnettyjen 
oleskelulupien, joita ei ole peruutettu ja 
jotka eivät ole lakanneet olemasta 
voimassa lukumäärä), eriteltynä 
kansalaisuuden, oleskeluluvan 
myöntämisperusteen ja oleskeluluvan 
voimassaolon pituuden mukaan,

Perustelu

Koska 1 kohdan a alakohdan iii alakohdassa ja 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot 
liittyvät oleskeluun, on tarkennettava viitepäivää.

Tarkistus 41
6 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) pitkään oleskelleiden kolmannen maan 
kansalaisten lukumäärä, eriteltynä 
kansalaisuuden mukaan.

b) pitkään oleskelleiden kolmannen maan 
kansalaisten lukumäärä viitevuoden 
päättyessä, eriteltynä kansalaisuuden 
mukaan.

Perustelu

Tässä viitataan nimenomaisesti henkilöiden eikä hallintotoimien lukumäärään.

Tarkistus 42
6 artiklan 3 kohta

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tilastot on 
laadittava yhden kalenterivuoden 
viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle 
(Eurostatille) kuuden kuukauden kuluessa 
viitevuoden päättymisestä. Vuosi 2006 on 
ensimmäinen viitevuosi.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tilastot on 
laadittava yhden kalenterivuoden 
viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle 
(Eurostatille) kuuden kuukauden kuluessa 
viitevuoden päättymisestä. Vuosi 2007 on 
ensimmäinen viitevuosi.

Perustelu

Ei ole realistista tehdä vuodesta 2006 ensimmäistä viitevuotta. Vuosi 2007 on mielekkäämpi.
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Tarkistus 43
7 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle (Eurostatille) niiden 
kolmannen maan kansalaisten 
lukumäärää koskevat tilastot, jotka 
palaavat siihen maahan, josta he ovat 
peräisin tai jonka kautta he ovat tulleet tai 
muuhun kolmanteen maahan joko 
vapaaehtoisesti tai määräyksellä sellaisen 
hallinnollisen tai oikeudellisen päätöksen 
tai säädöksen perusteella, jossa 
paluuvelvoite määrätään, eriteltynä 
ikäryhmän ja sukupuolen sekä 
kansalaisuuden mukaan.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle (Eurostatille) seuraavat
tilastot:

a) niiden kolmannen maan kansalaisten 
lukumäärä, joiden on todettu olevan
jäsenvaltion alueella laittomasti ja jotka 
ovat sellaisen hallinnollisen tai 
oikeudellisen päätöksen tai toimen 
kohteena, jolla oleskelu todetaan 
laittomaksi ja asetetaan velvoite poistua 
jäsenvaltion alueelta, eriteltynä 
ikäryhmän ja sukupuolen sekä 
kansalaisuuden mukaan,
b) niiden kolmannen maan kansalaisten 
lukumäärä, jotka ovat tosiasiallisesti 
poistuneet jäsenvaltion alueelta a 
alakohdassa tarkoitetun hallinnollisen tai 
oikeudellisen päätöksen tai toimen 
nojalla, eriteltynä ikäryhmän ja 
sukupuolen sekä kansalaisuuden 
mukaan.

Perustelu

Nyt tekstissä vaaditaan tietoja vain todella palautettujen laittomien maahanmuuttajien 
lukumäärästä. Tämä vaatimus pitäisi säilyttää (7 artiklan 1 kohdan b alakohtana).

Tietoja tarvitaan kuitenkin myös palautuspäätösten lukumäärästä. Niitä edellytetään 
ehdotuksessa Euroopan palauttamisrahastosta (KOM(2005)0123), jotta voidaan laskea, 
miten varat jakautuvat jäsenvaltioiden kesken. Jäsenvaltioilta pyydetään näitä tietoja 
lähitulevaisuudessa, joten ne on aiheellista sisällyttää asetukseen.

Erittely ikäryhmän ja sukupuolen perusteella poistettiin 7 artiklasta, ja se otetaan käyttöön 
ainoastaan täytäntöönpanotoimenpiteillä 8 artiklassa tarkoitetuin edellytyksin ja 11 artiklan 
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2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti, koska eriteltyjä tietoja ei ole yleisesti saatavilla 
ja ne eivät ole ensisijainen painopiste.

Tarkistus 44
7 artiklan 2 kohta

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tilastot on 
laadittava yhden kalenterivuoden 
viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle 
(Eurostatille) kolmen kuukauden kuluessa 
viitevuoden päättymisestä. Vuosi 2006 on 
ensimmäinen viitevuosi.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tilastot on 
laadittava yhden kalenterivuoden 
viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle 
(Eurostatille) kolmen kuukauden kuluessa 
viitevuoden päättymisestä. Vuosi 2007 on 
ensimmäinen viitevuosi.

Perustelu

Ei ole realistista tehdä vuodesta 2006 ensimmäistä viitevuotta. Vuosi 2007 on mielekkäämpi.

Tarkistus 45
7 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
tilastoihin eivät sisälly kolmannen maan 
kansalaiset, jotka siirretään jäsenvaltiosta 
toiseen asetuksessa (EY) N:o 343/2003 ja 
asetuksessa (EY) N:o 1560/2003 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.

Perustelu

Dublin-lainsäädännön nojalla siirretyt henkilöt jätetään nimenomaisesti pois 
palauttamistilastoista.

Tarkistus 46
8 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) edellä 3 artiklassa tarkoitetut tilastot, 
eriteltynä seuraavasti:

Poistetaan.

i) työllisyystilanne,
ii) ammatti,
iii) toimiala,
iv) koulutustaso,
v) ensimmäinen maahantulovuosi,
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Perustelu

Koulutusta koskevien tietojen keruu ja toimittaminen olisi toivottavaa tulevaisuudessa. Näitä 
tietoja ei kuitenkaan ole nykyisin saatavilla (useimmissa) jäsenvaltioissa. Käyttöön olisi 
otettava uusia tietolähteitä. Tämän asetuksen pitäisi kuitenkin johtaa olemassa olevien 
tietolähteiden ja tietojen yhdenmukaistamiseen. Erilaisten – ei pelkästään teknisten –
tekijöiden pohjalta olisi seuraavassa vaiheessa kerättävä muita tietoja unionin tasolla. Koska 
monet jäsenvaltiot ovat ilmaisseet vakavan huolensa pyydettyjen lisätietojen saatavuudesta, 
ehdotetaan niiden täydellistä poistamista.

Tarkistus 47
8 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) edellä 3 artiklan 1 kohdan a, b ja c 
alakohdassa tarkoitetut tilastot, eriteltynä 
seuraavasti:

Poistetaan.

nykyisen tavanomaisen oleskelupaikan 
alue,

Perustelu

Koulutusta koskevien tietojen keruu ja toimittaminen olisi toivottavaa tulevaisuudessa. Näitä 
tietoja ei kuitenkaan ole nykyisin saatavilla jäsenvaltioissa. Käyttöön olisi otettava uusia 
tietolähteitä. Tämän asetuksen pitäisi kuitenkin johtaa olemassa olevien tietolähteiden ja 
tietojen yhdenmukaistamiseen. Erilaisten – ei pelkästään teknisten – tekijöiden pohjalta olisi 
seuraavassa vaiheessa kerättävä muita tietoja unionin tasolla. Koska monet jäsenvaltiot ovat 
ilmaisseet vakavan huolensa pyydettyjen lisätietojen saatavuudesta, ehdotetaan niiden 
täydellistä poistamista.

Tarkistus 48
8 artiklan 1 kohdan c alakohdan i-iii alakohta

i) hallinnollisten päätösten kohteena 
olevien henkilöiden lukumäärä,

i) hakemusten tai hallinnollisten päätösten 
kohteena olevien henkilöiden lukumäärä,

ii) haetun suojelun luokka, ii) haetun suojelun luokka,
iii) hakemuksen jättövuosi, iii) hakemuksen jättövuosi,

iii a) asetuksen (EY) N:o 343/2003 ja 
asetuksen (EY) N:o 1560/2003 
soveltamiseen liittyvän pyynnön, 
päätöksen ja siirron kohteena olevien 
henkilöiden lukumäärä,

Perustelu

Tarkistuksella halutaan mahdollistaa erittely Dublin-asetuksen mukaisten pyyntöjen, 
päätösten ja siirtojen kohteena olevien henkilöiden lukumäärän mukaan.
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Tarkistus 49
8 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii-iii alakohta

ii) ammatti, Poistetaan.
iii) toimiala,

Perustelu

Koulutusta koskevien tietojen keruu ja toimittaminen olisi toivottavaa tulevaisuudessa. Näitä 
tietoja ei kuitenkaan ole nykyisin saatavilla jäsenvaltioissa. Käyttöön olisi otettava uusia 
tietolähteitä. Tämän asetuksen pitäisi kuitenkin johtaa olemassa olevien tietolähteiden ja 
tietojen yhdenmukaistamiseen. Erilaisten – ei pelkästään teknisten – tekijöiden pohjalta olisi 
seuraavassa vaiheessa kerättävä muita tietoja unionin tasolla. Koska monet jäsenvaltiot ovat 
ilmaisseet vakavan huolensa pyydettyjen lisätietojen saatavuudesta, ehdotetaan niiden 
täydellistä poistamista.

Tarkistus 50
8 artiklan 1 kohdan f alakohdan alakohta

paluun syy. i) sellaisen päätöksen tai säädöksen syy, 
jossa asetetaan velvoite poistua,
ii) ikä,
iii) sukupuoli.

Perustelu

Ilmaisun "sellaisen päätöksen tai säädöksen syy, jossa asetetaan velvoite poistua" käyttö 
"paluun" sijaan johtuu 7 artiklaan tehdyistä muutoksista.

Erittely ikäryhmän ja sukupuolen perusteella poistettiin 7 artiklasta, ja se otetaan käyttöön 
ainoastaan täytäntöönpanotoimenpiteillä 8 artiklassa tarkoitetuin edellytyksin ja 11 artiklan 
2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti, koska eriteltyjä tietoja ei ole yleisesti saatavilla 
ja ne eivät ole ensisijainen painopiste.

Tarkistus 51
8 artiklan 2 kohta

2. Päättäessään onko lisäerittelyistä 
tarpeen säätää 1 artiklan mukaisesti
komissio ottaa huomioon kyseisen tiedon 
tarpeen yhteisön politiikan kehittämisen ja 
seuraamisen kannalta sekä saatavilla olevat 
sopivat tietolähteet.

2. Päättäessään tarvitaanko lisäerittelyjä
komissio ottaa huomioon kyseisen tiedon 
tarpeen yhteisön politiikan kehittämisen ja 
seuraamisen kannalta sekä saatavilla olevat 
sopivat tietolähteet ja aiheutuvat 
kustannukset.
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Perustelu

Kohdassa on nimenomaisesti mainittava, että lisäerittelyjä koskevissa päätöksissä otetaan 
huomioon kustannukset.

Tarkistus 52
8 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Neuvottelut 3–7 artiklan 
soveltamiseksi mahdollisesti tarvittavista 
lisäerittelyistä aloitetaan … mennessä*.
____________
* Kaksi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Perustelu

Kohdassa on nimenomaisesti mainittava, että lisäerittelyjä koskevissa päätöksissä otetaan 
huomioon EU:n politiikan suunnittelun tarpeet.

Tarkistus 53
9 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on raportoitava 
komissiolle (Eurostatille) käytetyt 
tietolähteet, niiden valintaperusteet ja 
vaikutukset tilastojen laatuun.

2. Jäsenvaltioiden on raportoitava 
komissiolle (Eurostatille) käytetyt 
tietolähteet, niiden valintaperusteet ja 
vaikutukset tilastojen laatuun, ja niiden on 
ilmoitettava komissiolle (Eurostatille) 
näihin tehtävistä muutoksista. 

Perustelu

Kohdasta on käytävä selvästi ilmi, että jäsenvaltiot raportoivat komissiolle tietolähteistä heti 
ja tarvittaessa päivittävät raporttia myöhemmin.

Tarkistus 54
10 artiklan johdantokappale

Tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten 
tarvittavat toimenpiteet, taloudellisten ja 
teknisten muutosten huomioon ottamiseksi 
tehdyt toimenpiteet mukaan luettuina, 
hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen. Näihin 
toimenpiteisiin kuuluvat erityisesti:

Tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten 
tarvittavat toimenpiteet, taloudellisten ja 
teknisten muutosten huomioon ottamiseksi 
tehdyt toimenpiteet mukaan luettuina, 
hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen. Näihin 
toimenpiteisiin kuuluvat:
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Perustelu

Tarkistuksella halutaan tehdä selväksi, että a–e kohdan toimenpideluettelo on tyhjentävä.

Tarkistus 55
10 artiklan a alakohta

a) edellä 2 artiklassa tarkoitettu 
määritelmien mukauttaminen ja 
lisämääritelmien antaminen,

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus johtuu 2 artiklan 2 kohtaan tehdyistä muutoksista.

Tarkistus 56
11 artiklan 2 kohta

2. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 
artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja 
otetaan huomioon mainitun päätöksen 8 
artiklan säännökset.

2. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettu määräaika 
vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

Perustelu

Yhteisöjen tuomioistuin on vuodesta 1970 tunnustanut neuvoston oikeuden 
lainsäädäntövallan käyttäjänä siirtää osan täytäntöönpanovallastaan komissiolle (päätös 
asiassa Koster 25/70). Tuomioistuimen päätöksessä edellytettiin myös, että päätöksessä 
määritellään siirretyn toimivallan harjoittamisen periaatteet ja ehdot (kuten jäsenvaltioiden 
edustajien komiteoiden perustaminen komissiota avustamaan) sekä vielä valta "ottaa 
takaisin" siirretty toimivalta. 

Nämä periaatteet on sisällytetty EY-sopimuksen 202 artiklaan. Neuvosto kuitenkin "unohti" 
202 artiklaa täytäntöön pannessaan (komitologiapäätöksessä 1999/468) tunnustaa, että 
Euroopan parlamentille kuuluu sama "takaisinotto-oikeus" säädöksissä, joista päätetään 
yhteispäätösmenettelyllä. 

Hyötyäkseen tästä oikeudesta Euroopan parlamentin olisi sisällytettävä se alkuperäiseen 
päätökseen, jossa säädetään täytäntöönpanovallan siirtämisestä. Tämä on 11 artiklaan 
esitettyjen tarkistusten tarkoitus. Tarkistuksissa ei viitata päätöksen 1999/468 artikloihin vaan 
toistetaan niiden sisältö neuvoston roolin osalta ja ehdotetaan samanlaisia oikeuksia 
Euroopan parlamentille ("takaisinotto-oikeus" mukaan luettuna).
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Tarkistus 57
11 artiklan 3 kohta ja 3 a–3 d kohta (uusi)

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä. 3. Kun täytäntöönpanotoimenpiteistä on 
tämän asetuksen mukaan päätettävä 
erityisiä menettelyjä noudattaen, 
komission edustaja tekee komitealle ja 
Euroopan parlamentille esityksen 
toteutettavista toimenpiteistä. 
Komitea antaa lausuntonsa esityksestä 
määräajassa, jonka puheenjohtaja voi 
asettaa asian kiireellisyyden mukaan ja 
joka on vähintään kuukausi. Lausunto 
annetaan perustamissopimuksen 
205 artiklan 2 kohdassa määrätyllä 
enemmistöllä. Komiteaan kuuluvien 
jäsenvaltioiden edustajien äänet 
painotetaan mainitussa artiklassa 
määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei 
osallistu äänestyksiin. 
3 a. Komissio päättää suunnitelluista 
toimenpiteistä, jos ne ovat komitean 
lausunnon mukaiset eikä Euroopan 
parlamentin asiasta vastaava valiokunta 
ole tällä välin esittänyt vastalausetta.
3 b. Jos toimenpiteet eivät ole komitean 
lausunnon mukaisia tai jos lausuntoa ei 
ole annettu tai jos Euroopan parlamentin 
asiasta vastaava valiokunta on esittänyt 
vastalauseen, komissio tekee viipymättä 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
ehdotuksen toteutettavista toimenpiteistä.
3 c. Jos Euroopan parlamentti ei ole 
hylännyt ehdotusta jäsentensä 
ehdottomalla enemmistöllä eikä neuvosto 
ole hylännyt sitä määräenemmistöllä 
kolmen kuukauden kuluessa asian vireille 
tulosta, komissio antaa ehdotetun 
täytäntöönpanosäädöksen. Muussa 
tapauksessa komissio tekee muutetun 
ehdotuksen tai antaa 
perustamissopimukseen perustuvan 
säädösehdotuksen.
3 d. Niiden säännösten soveltaminen, 
jotka edellyttävät teknisten säännösten, 
muutosten ja päätösten hyväksymistä 
2 kohdan mukaisesti, keskeytetään 
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kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
antamisesta ja viimeistään 1 päivänä 
huhtikuuta 2008, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta jo annettujen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden 
toteuttamista. Euroopan parlamentti ja 
neuvosto voivat komission ehdotuksesta 
päättää kyseisten säännösten soveltamisen 
jatkamisesta perustamissopimuksen 
251 artiklassa määrättyä menettelyä 
noudattaen, ja tätä varten ne tarkastelevat 
niitä uudelleen ennen mainitun 
määräajan päättymistä tai mainittua 
päivämäärää. 

Perustelu

Yhteisöjen tuomioistuin on vuodesta 1970 tunnustanut neuvoston oikeuden 
lainsäädäntövallan käyttäjänä siirtää osan täytäntöönpanovallastaan komissiolle (päätös 
asiassa Koster 25/70). Tuomioistuimen päätöksessä edellytettiin myös, että päätöksessä 
määritellään siirretyn toimivallan harjoittamisen periaatteet ja ehdot (kuten jäsenvaltioiden 
edustajien komiteoiden perustaminen komissiota avustamaan) sekä vielä valta "ottaa 
takaisin" siirretty toimivalta. 

Nämä periaatteet on sisällytetty EY-sopimuksen 202 artiklaan. Neuvosto kuitenkin "unohti" 
202 artiklaa täytäntöön pannessaan (komitologiapäätöksessä 1999/468) tunnustaa, että 
Euroopan parlamentille kuuluu sama "takaisinotto-oikeus" säädöksissä, joista päätetään 
yhteispäätösmenettelyllä. 

Hyötyäkseen tästä oikeudesta Euroopan parlamentin olisi sisällytettävä se alkuperäiseen 
päätökseen, jossa säädetään täytäntöönpanovallan siirtämisestä. Tämä on 11 artiklaan 
esitettyjen tarkistusten tarkoitus. Tarkistuksissa ei viitata päätöksen 1999/468 artikloihin vaan 
toistetaan niiden sisältö neuvoston roolin osalta ja ehdotetaan samanlaisia oikeuksia 
Euroopan parlamentille ("takaisinotto-oikeus" mukaan luettuna).
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PERUSTELUT

Yhteisön toimivalta turvapaikka- ja maahanmuuttoasioiden alalla vahvistettiin Amsterdamin 
sopimuksen voimaantullessa 1. toukokuuta 1999 muutetun Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen IV osastossa (EY:n perustamissopimuksen 63 artikla1). Siitä lähtien 
neuvosto on voinut päättää tämän alan tilastojen tuottamisen edellyttämistä toimenpiteistä 
(EY:n perustamissopimuksen 285 artikla). Thessalonikissa 20. kesäkuuta 2003 pidetyssä 
Eurooppa-neuvoston kokouksessa todettiin, että turvapaikka- ja maahanmuuttoasioita 
Euroopan unionissa koskevan tiedon keräämistä ja analysointia varten tarvitaan entistä 
tehokkaammat välineet.

Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät ovat aina korostaneet, että luotettavien tietojen 
saatavuus kansainvälisestä maahanmuutosta on keskeisen tärkeää tehokkaan politiikan 
kehittämiselle: Euroopan parlamentti totesi 6. marraskuuta 2003 antamassaan 
päätöslauselmassa, että oikeudenmukaisen ja tehokkaan yhteisön maahanmuuttopolitiikan 
kehittämiseen tarvittavien laaja-alaisten tilastojen tuottamiseksi tarvitaan lainsäädäntöä2.
Euroopan parlamentti kehotti 26. lokakuuta 2005 antamassaan päätöslauselmassa komissiota 
laatimaan viipymättä suuntaviivoja mielekkään tilastomateriaalin kokoamiseen 
puolueettomasti ja panemaan ne täytäntöön yhdessä jäsenvaltioiden kanssa kattavan ja 
eritellyn yleiskatsauksen saamiseksi maahanmuutosta ja sen taloudellisista vaikutuksista 
jäsenvaltioissa ja alkuperämaissa3

.

EU:n maahanmuuttopolitiikan soveltamisalan huomattava laajentuminen vaikuttaa siihen, 
millaisia tietoja Euroopan tasolla hyväksyttävien poliittisten toimenpiteiden tehokas 
suunnittelu, hyväksyminen, täytäntöönpano, arviointi ja seuranta edellyttää. Tämä kehitys on 
osoittanut selvästi, että tarvitsemme kattavia ja vertailukelpoisia tilastotietoja lukuisista 
maahanmuuttoon liittyvistä aloista. Maahanmuuttotilastoja käytetään yhä enenevässä määrin 
verrattaessa jäsenvaltioiden politiikkojen tehokkuutta ja vaikuttavuutta suhteessa EU:n 
politiikkoihin tietyllä alalla. Vielä tärkeämpää on kuitenkin se, että tilastotietoja käytetään 
yhtenä kriteerinä myönnettäessä määrärahoja jäsenvaltioille4. 

Nykytilanteessa käytetään monia erilaisia muuttoliikkeeseen liittyviä tilastollisia määritelmiä 
ja käsitteitä. Tämä estää vertailukelpoisten maahanmuuttotilastojen tuottamisen. 
Yhdenmukaisiin määritelmiin perustuvia tietoja on useiden vuosien ajan yritetty kerätä 
tekemällä useita epävirallisia sopimuksia, mutta jäsenvaltiot eivät ole soveltaneet näitä 
määritelmiä. Nykykäytäntö ei takaa kaikissa tapauksissa tietojen yhdenmukaista toimittamista 
ja levittämistä säännöllisesti, oikea-aikaisesti ja nopeasti, eikä niiden julkista saatavuutta.

  
1 Euroopan yhteisön perustamissopimus.
2 P5-TA-(2003)0471 Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille toimintasuunnitelman esittämiseksi muuttoliikkeitä koskevien yhteisön tilastotietojen keräämistä ja 
analysointia varten.
3 P6-TA-PROV(2005)0408 Euroopan parlamentin päätöslauselma taloudellisista syistä tapahtuvan 
maahanmuuton hallinnassa sovellettavasta EU:n strategiasta.
4 Esimerkkinä voidaan mainita, että tulevan Euroopan palauttamisrahaston määrärahojen oikea suuruus riippuu 
pitkälti paluuta koskevien vertailukelpoisten tilastojen laatimisesta. Sama periaate koskee myös suunnitellun 
rajojen hallinnointia koskevan yhteisön rahaston toimintaa ja lisämäärärahojen myöntämistä 
integraatiotoimenpiteisiin. 
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Tämän asetuksen tavoitteena on luoda yhteinen kehys turvapaikka- ja maahanmuuttoasioita 
koskevien yhteisön tilastojen keruuta ja laatimista varten.

Asetuksen tavoitteena on sovittaa yhteen hallinnollisia järjestelmiä, tietolähteitä,
maahanmuuttotilastojen tuottamista ja maahanmuuttajan määritelmiä koskevat huomattavat 
erot jäsenvaltioissa sekä Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita koskevien vertailukelpoisten 
tilastojen kasvava tarve.

Ehdotettavan lainsäädännön nojalla kerättävät tilastotiedot ovat niin pitkälti kuin mahdollista 
kansainvälisiä muuttoliikkeitä koskevia tilastotietoja varten laadittujen Yhdistyneiden 
Kansakuntien suositusten mukaisia.

Kyseiset tilastotiedot perustuvat suurelta osin Eurostatin olemassa oleviin vuosittain 
kerättäviin maahanmuuttotietoihin sekä turvapaikka-asioista ja laittoman maahanmuuton 
torjuntatoimista kuukausittain kerättäviin tietoihin. EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten 
laillinen maahanmuutto sisältyy lisäaiheena ehdotukseen.

Lainsäädäntöehdotuksessa jäsenvaltiot velvoitetaan käyttämään saatavilla olevia tietoja 
mahdollisimman hyvin ja tuottamaan tilastoja, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin 
yhdenmukaistettuja määritelmiä.

Maahanmuuttotilastojen tuottamiseen käytettävät tietolähteet vaihtelevat EU:n alueella, joten 
ei ole toteuttamiskelpoista säätää tietyn tietolähteen käyttämisestä jokaisessa jäsenvaltiossa. 
Ehdotuksessa ei kuitenkaan velvoiteta ottamaan käyttöön täysin uusia tietolähteitä tai 
tekemään muutoksia turvapaikka- tai maahanmuuttoasioita koskeviin hallinnollisiin 
järjestelmiin. Jäsenvaltiot voivat edelleen kerätä vapaasti kyseisiä tilastoja sopivien 
kansallisten tietolähteiden avulla, kansalliset tilastojärjestelmät ja käytännöt huomioon ottaen. 
Jäsenvaltioiden on kuitenkin selostettava tietolähteen valintansa sekä valitun tietolähteen 
arvioidut vaikutukset siihen, missä määrin yhdenmukaisia määritelmiä on noudatettu. Näitä 
tietoja käytetään apuna tilastojen tulkinnassa.

Asetusehdotus koskee ainoastaan kansainvälisiin turvapaikka- ja maahanmuuttoasioihin 
liittyviä yhdenmukaisia tilastomääritelmiä.

Komission mukaan ehdotuksella ei ole vaikutusta yhteisön talousarvioon.

Euroopan parlamentin poliittisilla ryhmillä, Euroopan komissiolla ja jäsenvaltioilla ei ole 
epäilystäkään siitä, että vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan politiikan 
kehittäminen edelleen edellyttää kiireesti luotettavia maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita 
koskevia tietoja.

Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen tilastot ovat peräisin julkisilta 
tahoilta ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallinnolliset järjestelmät ja tietolähteet 
vaihtelevat suuresti. Näin ollen on keskeisen tärkeää soveltaa tasapainoista lähestymistapaa 
määritelmien yhdenmukaistamiseen sekä jäsenvaltioiden ja unionin väliseen toimivaltuuksien 
jakamiseen.

Tätä taustaa vasten esittelijä kannattaa asteittaista lähestymistapaa maahanmuuttotilastojen 
keruun parantamiseen.
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Tavoitteena on pidettävä tilastotietojen parantamista ja tilastojen käyttämistä päätettäessä 
tulevista poliittisista toimenpiteistä. Muuttoliikkeitä ja kansainvälistä suojelua koskevien 
yhteisön tilastojen alalla toteutettavien toimenpiteiden olisi johdettava mahdollisimman 
pikaisesti vertailukelpoisiin ja luotettaviin tilastotietoihin tinkimättä kuitenkaan teknisestä 
toteutettavuudesta. Vasta myöhemmässä vaiheessa tarvitaan keskipitkän ja pitkän aikavälin 
eurooppalaisten maahanmuuttoa koskevien säännösten edellyttämien tietojen keräämistä ja 
tilastojen laatimista.

Esittelijä kehottaa saattamaan menettelyn päätökseen ensimmäisessä käsittelyssä 
asianomaisten tietojen nopean saannin takaamiseksi. Tässä mietintöluonnoksessa otetaan 
huomioon asianomaisten toimielinten erilaiset kannat ja ne on pyritty sovittamaan yhteen 
mahdollisimman hyvin.


