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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 direktiiviksi jäsenvaltioissa 
sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä palautettaessa laittomasti 
oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia
(KOM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2005)0391)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 63 artiklan 
2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0266/2005),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
ja ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (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 -1 kappale (uusi)

(-1) Tampereella lokakuussa 1999 
kokoontunut Eurooppa-neuvosto omaksui 
maahanmuutto- ja turvapaikka-asioihin 
johdonmukaisen lähestymistavan, jossa 
käsitellään yhteisen 
turvapaikkajärjestelmän luomista, laillista 
maahanmuuttoa koskevaa politiikkaa 
sekä laittoman maahanmuuton torjuntaa.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 2
Johdanto-osan -1 a kappale (uusi)

(-1 a) Palauttamisprosessin 
helpottamiseksi on syytä korostaa EU:n ja 
kolmansien maiden kahden- ja 
monenvälisten takaisinottosopimusten 
tarvetta.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

(2 a) Kestävän palauttamisjärjestelyn 
onnistuminen edellyttää, että lähtömaiden 
kanssa tehdään kansainvälistä yhteistyötä 
palauttamisprosessin kaikissa vaiheissa.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

(2 b) Direktiivin täytäntöönpanoa olisi 
täydennettävä eurooppalaista lisäarvoa 
luoden siten, että asianosaiset instituutiot 
tekevät yhteistyötä palauttamisprosessin 
kaikilla tasoilla ja vaihtavat tietoja 
parhaista käytänteistä ja edistävät 
parhaita käytänteitä.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

(6 a) Palauttamista ei Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 3 artiklaan 
kirjatun palauttamiskielto-oikeuden 
mukaisesti voida panna täytäntöön, jos 
kyseinen kolmannen maan kansalainen 
joutuisi kidutetuksi taikka halventavan tai 
epäinhimillisen kohtelun tai 
rangaistuksen uhriksi.
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Perustelu

Palauttamiskieltoa koskeva oikeus merkitsee vahvimpia oikeudellisesti sitovia turvatakuita. Se 
on jo kirjattu ehdotuksen 6 artiklan 4 kohtaan. Esittelijä katsoo, että sitä olisi korostettava 
yhtenä direktiivin tärkeimmistä periaatteista jo johdanto-osan kappaleissa varmistaen, että 
kukaan ei saa joutua kidutetuksi taikka epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai 
rangaistuksen uhriksi.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

(8 a) Jäsenvaltioiden, jotka laillistavat 
alueellaan olevien kolmansien maiden 
kansalaisten aseman, olisi ilmoitettava 
asiasta Schengenin tietojärjestelmään.

Perustelu

Schengenin tietojärjestelmässä olevat, kolmannen maan kansalaisen epävarmaa tilannetta 
koskevat tiedot olisi poistettava, jos jokin jäsenvaltio suo kyseiselle henkilölle laillisen 
aseman. Esittelijä katsoo, että kolmannen maan kansalaisia on suojattava pidätysten tai
kuulustelujen varalta.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

(8 b) Tässä direktiivissä tarkoitettujen 
humanitaaristen turvalausekkeiden 
noudattamiseen olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota tapauksissa, joissa kansalliset 
viranomaiset eivät kykene määrittämään 
palautettavaksi määrätyn kolmannen 
maan kansalaisen lähtömaata.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

(10 a) Jäsenvaltioiden olisi valvottava 
joukkopalautuksia toimimalla Euroopan
ihmisoikeusperuskirjaan sisällytetyn 
pöytäkirjan N:o 4 mukaisesti.
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Perustelu

Tämä on täydentävä ja selventävä turvatae, jolla täsmennetään kiistattomasti, että 
joukkopalauttamisia ei sallita ja että niitä pidetään tämän direktiivin mukaisesti laittomina. 
Kustakin palauttamistapauksesta on päätettävä erikseen. Kaikkia tapauksia on arvioitava 
yksilöllisinä, ja yhteiset lennot ovat laittomia, ellei kustakin henkilöstä ole tehty yksilöllistä 
päätöstä.

Tarkistus 9
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

(11 a) Olisi syytä harkita kaikkia 
mahdollisuuksia, joilla väliaikaisesti 
säilöön otetulle kolmannen maan 
kansalaiselle voidaan antaa uskoa 
tulevaisuuteen tai hyödyllistä työtä.

Perustelu

Lienee palautettavien etujen mukaista, että he voivat käyttää väliaikaisessa säilöönotossa 
vietettävää aikaa koulutukseen, hyödylliseen työhön tai muuhun toimintaan. Tämä vähentää 
myös aggressiivisuutta ja parantaa onnistuneen palauttamisen todennäköisyyttä.

Tarkistus 10
2 artiklan 2 kohta

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

2. Jäsenvaltiot voivat päättää, että ne eivät 
sovella tätä direktiiviä kolmansien maiden 
kansalaisiin, joilta on direktiivin 
2005/85/EY 35 artiklan mukaisesti evätty 
pääsy jäsenvaltion rajalla tai 
kauttakulkualueella. Niiden on kuitenkin 
varmistettava, että kolmansien maiden 
kyseisten kansalaisten kohtelu ja heille 
myönnettävän suojelun taso täyttävät 8, 10, 
13 ja 15 artiklassa säädetyt vaatimukset.

Tarkistus 11
2 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Tämä direktiivi ei vaikuta jo 
annettuihin maahanpaluukieltoihin.
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Tarkistus 12
3 artiklan g a alakohta (uusi)

(g a) 'pakenemisen riskillä' vakavia syitä 
uskoa, että palauttamispäätöksen tai 
maastapoistamismääräyksen kohteeksi jo 
joutunut kolmannen maan kansalainen 
saattaa paeta; päätös olisi tehtävä 
kansallisessa lainsäädännössä 
määritettyjen objektiivisten perusteiden 
mukaisesti;

Perustelu

Palauttamisriski on määritettävä, jotta ei luotaisi automaattia. Asianmukainen määritelmä 
estää tulkitsemasta asiaa siten, että jokainen maastapoistamismääräyksen saanut kolmannen 
maan kansalainen saattaa paeta. Määritelmä selkeyttää tekstiä ja ilmaisee selvästi, että 
kansalliset standardit voidaan säilyttää.

Tarkistus 13
3 artiklan g b alakohta (uusi)

(g b) 'väliaikaisella säilöönottamisella' 
maastapoistamismääräyksen saaneiden 
kolmansien maiden kansalaisten 
ottamista säilöön tavallisista vankitiloista 
erillisiin tiloihin, jotta nämä eivät 
pakenisi maastapoistamista 
valmisteltaessa;

Perustelu

Täsmennetään, että kolmannen maan kansalainen voidaan ottaa säilöön myös vankilan 
tiloihin. Tällöin on kuitenkin varmistettava, että hänet pidetään aina erillään tavallisista 
vangeista.

Tarkistus 14
3 artiklan g c alakohta (uusi)

(g c) 'kauttakulkualueella tai raja-
alueella olemisella' saapumista 
jäsenvaltion fyysiselle alueelle, mihin ei 
välttämättä sisälly rajatarkastusasemalla 
käyntiä.
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Perustelu

Kauttakulkualueet ovat todellisia, vaikka niitä ei olekaan vielä määritelty sen tarkemmin EY:n 
lainsäädännössä. Määritelmä on lisättävä, jotta käy ilmi, mitä kyseiset alueet ovat, mistä ne 
alkavat ja mihin ne päättyvät. Tämän jälkeen kauttakulkualueeksi ei voida nimetä yhtään 
aluetta, joka ei sovi kyseiseen määritelmään. Esittelijä pitää merkittävänä edistysaskeleena, 
että säädöksessä on oikeudellisesti sitova määritelmä, joka velvoittaa jäsenvaltiot 
kohtelemaan kolmansien maiden kansalaisia oikeudenmukaisesti.

Tarkistus 15
5 artikla

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

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

Tarkistus 16
5 artiklan 1 a kohta (uusi)

Ilman huoltajaa matkustavaa alaikäistä 
henkilöä ei yleisesti ottaen pitäisi poistaa 
maasta tai eristää.
Tätä artiklaa ei sovelleta tuomion 
saaneisiin rikollisiin.
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Tarkistus 17
6 artiklan 2 kohta

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

2. Palauttamispäätöksessä on määrättävä 
asianmukaisesta neljän viikon pituisesta 
ajanjaksosta, jonka aikana henkilö voi 
palata vapaaehtoisesti, paitsi jos 
toimivaltaisella hallinto- tai 
lainkäyttöelimellä on objektiivisia syitä 
syytä olettaa kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti, että henkilö voi paeta kyseisen 
ajanjakson aikana tai että henkilö 
muodostaa uhan yleiselle turvallisuudelle. 
Kyseiselle ajanjaksolle voidaan määrätä 
velvoitteita, joilla pyritään vähentämään 
pakenemisen riskiä, kuten säännöllinen 
ilmoittautuminen viranomaisille, 
rahavakuuden asettaminen, asiakirjojen 
luovuttaminen tai velvollisuus pysytellä 
tietyssä paikassa.

Perustelu

Alkuperäisessä tekstissä asetetaan ainoastaan neljän viikon enimmäisraja. Tällöin 
vapaaehtoiseen paluuseen saattaa jäädä vain yksi päivä. Esittelijä katsoo, että ajan on oltava 
pidempi. Maasta vapaaehtoisesti poistumista koskevan päätöksen menettelyihin ja 
valmisteluihin tarvitaan aikaa. Siksi neljästä viikosta tehdään yleiskäytänne. Tällöin 
jäsenvaltio on velvollinen suomaan tavanomaiset neljä viikkoa ja varmentamaan 
oikeudenmukaisen ajanjakson soveltamisen vapaaehtoisen paluun valmisteluja varten.

Tarkistus 18
6 artiklan 2 kohta

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

2. Palauttamispäätöksessä on määrättävä 
asianmukaisesta enintään neljän viikon 
pituisesta ajanjaksosta, jonka aikana 
henkilö voi palata vapaaehtoisesti, paitsi 
jos on syytä olettaa, että henkilö voi paeta 
kyseisen ajanjakson aikana. Kyseiselle 
ajanjaksolle voidaan määrätä velvoitteita, 
joilla pyritään vähentämään pakenemisen 
riskiä, kuten säännöllinen ilmoittautuminen
viranomaisille, rahavakuuden asettaminen, 
asiakirjojen luovuttaminen tai velvollisuus 
pysytellä tietyssä paikassa. Jäsenvaltioiden 
olisi tehokkaan palaamisen 
varmentamiseksi tarjottava konkreettista 
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tukea ja neuvontaa sen jälkeen kun 
päätös on tehty kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ja 
tapauskohtaisesti.

Tarkistus 19
6 artiklan 3 kohta

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

Poistetaan.

Tarkistus 20
6 artiklan 5 kohta

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

5. Jäsenvaltio voi milloin tahansa päättää 
myöntää niiden alueella laittomasti 
oleskelevalle kolmannen maan 
kansalaiselle erillisen oleskeluluvan tai 
muun luvan, joka oikeuttaa oleskeluun 
myötätuntosyiden tai humanitaaristen tai 
muiden syiden vuoksi. Tässä tapauksessa 
ei tehdä palauttamispäätöstä, ja 
mahdollinen aiemmin tehty 
palauttamispäätös on kumottava.
Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava kaikista 
kumoamisista keskinäisellä 
tiedottamisjärjestelmällä, josta on säädetty 
turvapaikka- ja 
maahanmuuttopolitiikkaan liittyviä 
jäsenvaltioiden toimenpiteitä koskevan 
keskinäisen tiedottamismenettelyn 
käyttöönotosta tehdyssä neuvoston 
päätöksessä .../.../EY.

Tarkistus 21
6 artiklan 5 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Jos jäsenvaltio myöntää kolmannen maan 
kansalaiselle luvan, se on voimassa 
pelkästään kyseisen jäsenvaltion alueella.
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Tarkistus 22
6 artiklan 5 kohdan 1 b alakohta (uusi)

Jäsenvaltiot tekevät tällaisia päätöksiä 
ainoastaan yksilöllisen harkinnan 
perusteella, ja ne pidättyvät 
laajamittaisten ja monialaisten 
rekisteröintitoimien hyväksymisestä.

Tarkistus 23
7 artiklan 1 kohta

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

1. Jäsenvaltion on annettava 
palauttamispäätöksen kohteena olevalle 
kolmannen maan kansalaiselle 
maastapoistamismääräys, jos 
toimivaltaisella hallinto- tai 
lainkäyttöelimellä on objektiivisia syitä 
syytä olettaa kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti, että henkilö saattaa paeta tai 
että henkilö muodostaa uhan yleiselle 
turvallisuudelle tai jos hän ei ole 
noudattanut paluuvelvoitettaan 
vapaaehtoiselle paluulle annetun 6 artiklan 
2 kohdan mukaisen määräajan puitteissa. 

Perustelu

Alkuperäisestä tekstistä poiketaan siten, että nyt toimivaltaisen viranomaisen on 
vahvistettava, että pakenemisen riski on olemassa. Esittelijä pitää tarpeellisena, että 
toimivaltainen taho päättää asiasta, jolla on merkittäviä vaikutuksia.

Tarkistus 24
7 artiklan 3 kohta

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

3. Jäsenvaltio voi antaa 
palauttamispäätöksen saavaa kolmannen 
maan kansalaista koskevan 
maastapoistamismääräyksen yhtä aikaa 
palauttamispäätöksen kanssa. Jos 
jäsenvaltio on määrännyt vapaaehtoisen 
palaamisen ajanjaksosta 6 artiklan 
2 kohdan mukaisesti, 
maastapoistamismääräys voidaan panna 
täytäntöön vasta kyseisen ajanjakson 
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päätyttyä.

Tarkistus 25
7 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Jäsenvaltio, joka ei sovella 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä, antaa 
maastapoistamismääräyksen erillisellä 
päätöksellä tai muulla oikeustoimella.

Perustelu

Säilytetään kaksivaiheinen menettely. Asiasta voidaan edelleen huolehtia myös pelkästään 
yhdessä vaiheessa, mutta tämä ei vaikuta vapaaehtoisen palaamisen ajanjaksosta päättämistä 
koskevaan periaatteeseen.

Tarkistus 26
9 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Palauttamispäätöksiin voidaan liittää 
maahanpaluukielto.

Palauttamispäätöksiin voidaan liittää 
maahanpaluukielto, josta toimivaltainen 
hallinto- tai lainkäyttöelin on päättänyt 
tapauskohtaisesti.

Tarkistus 27
9 artiklan 1 kohdan 2 a alakohta (uusi)

Jäsenvaltioiden on sisällytettävä nämä 
tiedot Schengenin tietojärjestelmään ja 
viisumitietojärjestelmään.

Tarkistus 28
9 artiklan 3 kohdan c alakohta

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

Poistetaan.
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Tarkistus 29
9 artiklan 5 a kohta (uusi)

(5 a) Maahanpaluukielto voidaan 
inhimillisen katastrofin perusteella 
kumota henkilöryhmien tai alueen osalta, 
jos neuvosto tekee asiaa koskevan 
päätöksen.

Perustelu

Kun on kyse ihmisiin vaikuttavasta katastrofista, on selvää, että maahanpaluukiellon 
kumoamista koskevan pyynnön käsittely kestää liian pitkään eikä se ole siten 
toteuttamiskelpoinen. Siksi todetaan, että maahanpaluukielto kumoutuu automaattisesti, jos 
neuvosto toteaa, että on kyse inhimillisestä katastrofista.

Tarkistus 30
10 artiklan 1 kohta

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

1. Jos jäsenvaltioiden on sovellettava
pakkokeinoja pannessaan toimenpidettä 
vastustavan kolmannen maan kansalaisen 
maastapoistamista täytäntöön, kyseisten 
pakkokeinojen on oltava oikeasuhteisia ja 
voimankäytöltään kohtuullisia. Tällöin on 
sekä maasta poistettavan kolmannen 
maan kansalaisen että poistamisesta 
vastaavien turvallisuusviranomaisten 
kannalta parasta, että kyseisiä 
pakkokeinoja sovellettaessa on 
kunnioitettava perusoikeuksia ja kyseisen 
kolmannen maan kansalaisen ihmisarvoa.

Tarkistus 31
10 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jäsenvaltioiden on asianmukaisen 
oikeuskäsittelyn takaamiseksi 
varmistettava, että asianomaiset 
kansainväliset ja valtiosta riippumattomat 
järjestöt otetaan mukaan 
maastapoistamismenettelyihin.
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Perustelu

Valtiosta riippumattomien järjestöjen on osallistuttava koko palauttamisprosessiin. Näin 
taataan asianmukainen menettely ja huolehditaan palautettavan eduista mahdollisimman 
hyvin.

Tarkistus 32
11 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tosiseikat ja oikeudelliset seikat ilmoitetaan 
päätöksessä ja/tai määräyksessä kielellä, 
jota kyseisen kolmannen maan 
kansalaisen voidaan kohtuudella olettaa 
ymmärtävän, ja että hänelle ilmoitetaan 
kirjallisesti käytettävissä olevista 
oikeuskeinoista.

Tarkistus 33
12 artiklan 3 kohta

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

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asianomaisella kolmannen maan 
kansalaisella on mahdollisuus 
oikeudelliseen neuvontaan, lailliseen 
edustajaan ja kielelliseen apuun. 
Maksutonta oikeusapua annetaan 
vähävaraisille direktiivin 2002/8/EY 
3 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 34
13 artiklan 2 kohta

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

2. Jäsenvaltioiden on annettava 1 kohdassa 
tarkoitetuille henkilöille kielellä, jota 
heidän voidaan kohtuudella olettaa 
ymmärtävän, kirjallinen vahvistus siitä, 
että palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa 
on lykätty määräajaksi tai että 
maastapoistamista ei panna täytäntöön 
toistaiseksi.
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Tarkistus 35
14 artiklan 1 kohta

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

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

Tarkistus 36
14 artiklan 2 kohta

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

2. Oikeusviranomaiset antavat määräykset 
väliaikaisesta säilöönotosta. Kiireellisissä 
tapauksissa myös hallintoviranomaiset 
voivat antaa näitä määräyksiä; näissä 
tapauksissa oikeusviranomaisten on 
vahvistettava määräys mieluiten 48 tunnin 
ja viimeistään 72 tunnin kuluessa 
väliaikaisen säilöönoton alkamisesta. 

Tarkistus 37
14 artiklan 4 kohta

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

4. Oikeusviranomaiset voivat pidentää 
väliaikaisen säilöönoton kestoa enintään 
kahteentoista kuukauteen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta lyhyempien 
määräaikojen soveltamista. 

Perustelu

Kansallisella tasolla annetut väliaikaisen säilöönoton aikarajat vaihtelevat tai niitä ei ole 
lainkaan, joten esittelijä pitää oikeudellisesti sitovan enimmäiskeston vahvistamista 
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huomattavana edistysaskeleena. Lyhyemmät jaksot ovat myös aina mahdollisia.

Tarkistus 38
14 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Väliaikainen säilöönotto päättyy, jos 
on epätodennäköistä, että 
palauttamispäätös voidaan toteuttaa 
ajoissa ja tämä johtuu syistä, jotka eivät 
millään tavoin riipu palauttamispäätöksen 
saaneesta kolmannen maan 
kansalaisesta.

Tarkistus 39
15 artiklan 1 kohta

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

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

Tarkistus 40
15 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
väliaikaisesti säilöönotettujen kolmansien 
maiden kansalaisten olot eivät ole 
epäsuotuisemmat kuin direktiivin 
2003/9/EY 8–10, 15 ja 17–20 artiklassa 
säädetään. 

Perustelu

Tällä uudella turvatakuulla varmennetaan muun muassa oikeus perheiden yhdistämiseen. 
Samoin taataan oikeus lääkintähuoltoon ja lasten oikeus koulutukseen. Kyseisessä 
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direktiivissä säädetään koulutuksesta ja opiskelusta ja kuvataan sitä yksityiskohtaisesti. Siinä 
annetaan myös haavoittuvassa asemassa olevia koskevat turvatakeet. Esittelijän mielestä 
nämä yksityiskohtaiset takeet on mainittava, jotta palautettavaksi kaavaillulla kolmannen 
maan kansalaisella on selkeät turvalausekkeet ja oikeudet. Tähän sisältyy myös kidutusten 
uhrien hoitaminen ja asianmukainen kohtelu. Esittelijä katsoo, että artikloihin on viitattava 
nimenomaisesti, jotta harkitaan, mikä vastaa parhaiten palautettavaksi kaavaillun etuja, ja 
taataan sen toteutuminen.

Tarkistus 41
15 artiklan 3 kohta

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

3. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota 
muita heikommassa asemassa olevien 
henkilöiden asemaan. Ilman huoltajaa 
matkustavat alaikäiset henkilöt on 
pidettävä erillään aikuisista, ellei lapsen etu 
muuta edellytä. Erillään pidettävät ilman 
huoltajaa matkustavat alaikäiset on 
sijoitettava lastenkotiin.

Tarkistus 42
15 artiklan 4 kohta

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

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asianomaisille kansainvälisille ja valtiosta 
riippumattomille järjestöille suodaan
pääsy säilöönottolaitoksiin, jotta ne voivat 
arvioida väliaikaisen säilöönoton 
asianmukaisuutta.

Tarkistus 43
15 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Jäsenvaltioiden on kansallisella 
tasolla määritettävä vähimmäisstandardit 
väliaikaisen säilöönoton laitoksia
koskevien menettelyjen yhteisiä 
käytännesääntöjä varten ja julkaistava ne.
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Tarkistus 44
V a luvun otsikko (uusi)

V a luku
EUROOPAN PARLAMENTIN 

PALAUTTAMISASIAMIES

Tarkistus 45
16 a artikla (uusi)

16 a artikla
Euroopan parlamentin 

palauttamisasiamiehen viran 
perustaminen

1. Tehokkaan palauttamisen ja 
ihmisoikeuksien täysipainoisen 
kunnioittamisen varmistamiseksi 
perustetaan Euroopan parlamentin 
palauttamisasiamiehen virka.
2. Euroopan parlamentin 
palauttamisasiamiehellä on seuraavat 
oikeudet ja tehtävät:
(a) ennalta ilmoittamattomien 
pistotarkastusten tekeminen milloin 
tahansa,
(b) hänelle toimitettavien yhteisiä 
maastapoistamisia koskevien selontekojen 
yhteenkoonti;
(c) tietojen tai selvitysten pyytäminen 
jäsenvaltioilta missä tahansa 
palauttamisprosessin vaiheessa.

Perustelu

Euroopan parlamentin palauttamisasiamies on täysipainoinen ja vahva toimija 
palauttamisprosessissa. Tehtäviensä ja valtuuksiensa perusteella hän voi käsitellä 
palauttamisprosessin yhteydessä mahdollisesti ilmeneviä huolenaiheita, valituksia ja 
kysymyksiä. Häneen voivat ottaa yhteyttä kaikki palauttamisprosessiin osallistuvat, olipa kyse 
sitten valtiosta riippumattomista järjestöistä, asiaa hoitavista poliittisista elimistä tai itse 
palautettavasta.



PR\619543FI.doc 21/22 PE 374.321v02-00

FI

PERUSTELUT

Komissio on esittänyt Euroopan parlamentille ehdotuksen laittomasti oleskelevien kolmansien 
maiden kansalaisten yhtenäisestä ja yhdenmukaisesta palauttamismenettelystä. Euroopan 
parlamentti pääsee tämän ehdotuksen myötä ensimmäistä kertaa käsittelemään yhteistä 
palauttamismenetelmää koskevaa direktiiviä yhteispäätösmenettelyssä. Esittelijä ottaa aiheen 
hankalan luonteen huomioon ja ymmärtää täysin, kuinka vaikeaa on luoda yhtenäiset ehdot 
laittomasti oleskelevien karkottamiselle.

On totta, että Euroopassa on miljoonia laittomasti oleskelevia. Laiton oleskelu merkitsee 
käytännössä yhtä orjuuden nykymuotoa, ja siksi se on lopetettava. Laittomasti oleskelevat 
eivät voi esimerkiksi hyödyntää terveydenhuoltojärjestelmiä eivätkä he voi hakea oikeuksiaan 
lakiteitse. Tämä taas tarkoittaa, että he joutuvat suostumaan ihmisarvoa alentaviin työoloihin. 
Laittomasti oleskelevat hyväksytään hiljaisesti, koska he ovat työmarkkinoiden käytettävissä 
siten, että eläkeoikeus ei toteudu työelämän päättyessä. Tämä on asianosaisen kannalta 
epäinhimillistä ja toisaalta se voi merkitä valtaisaa taloudellista haastetta kyseiselle 
jäsenvaltiolle. Siksi Euroopan politiikassa on päätettävä, myönnetäänkö laittomasti 
oleskelevalle oleskelulupa vai palautetaanko hänet kotimaahansa. Laittoman tilanteen 
katkaiseminen palvelee erityisesti itse laittomasti oleskelevan etuja.

Direktiivissä tehdään selväksi, että laittomasti oleskelevien on lähdettävä Euroopasta. 
Direktiivillä ei pyritä laittomuuden todentamiseen vaan pelkästään varmistamaan, että 
palauttamisprosessi on avoin. Toisaalta palauttamismenettelylle asetetaan ensimmäistä kertaa 
vähimmäisstandardit, jotta voidaan varmistaa ihmisarvoinen kohtelu. Kansallisten 
viranomaisten ja jäsenvaltioiden keskinäistä yhteistyötä parannetaan palauttamisprosessin 
kaikilla tasoilla. Muun muassa näillä keinoilla luodaan eurooppalaista lisäarvoa. Henkilö 
voidaan asettaa koko Euroopan kattavaan maahanpaluukieltoon. Tämä tuottaa lisäarvoa 
vahvalle ja yhtenäisenä esiintyvälle Euroopalle. Toimien keskeinen tekijä on kuitenkin 
vapaaehtoisen palaamisen periaate. Jäsenvaltioiden on kehitettävä vapaaehtoista palaamista 
tukevia rakenteita.

Esittelijä pyrkii tarkistuksillaan vahvistamaan parlamentin asemaa ihmisoikeuksien ja 
humanitaaristen kysymysten asiantuntijana. Siksi esittelijä pyrkii palauttamisprosessin 
humanitaariseen hahmottamiseen ja menee komission ehdotuksessa vahvistettuja standardeja 
pidemmälle. Niinpä esittelijä ehdottaa tarkistuksissaan kauttakulkualueen määritelmää. Näin 
estetään mielivaltainen määrittely, jolla pyrittäisiin luomaan oikeudettomia alueita.

Väliaikaisen säilöönoton enimmäiskesto rajataan kahteentoista kuukauteen. Jäsenvaltiot 
voivat kuitenkin soveltaa lyhyempiä ajanjaksoja. Jäsenvaltioiden on humanitaarisen kohtelun 
varmistamiseksi määritettävä laittomasti oleskelevien kohtelua koskevat vähimmäisstandardit 
niin väliaikaista säilöönottoa kuin palauttamista varten. Tämä vastaa itse maastapoistettavan 
etuja ja antaa oikeusvarmuutta toimeenpaneville viranomaisille. Näin poistetaan kummankin 
osapuolen kannalta oikeudellinen epävarmuus, jota komission ehdotus merkitsisi.

Valtiosta riippumattomien järjestöjen valvontatehtäviä vahvistetaan. Ne mielletään 
palauttamisprosessin osapuoliksi ja otetaan vastaavasti mukaan siihen. Niiden asemaa 
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lujitetaan tuntuvasti komission tekstiin verrattuna. Maahanpaluukielto voidaan inhimillisen 
katastrofin sattuessa kumota tiettyjen alueiden tai henkilöryhmien osalta. 

Laittomasti oleskelevia ei saa pitää säilössä, jos he eivät ole vastuussa palauttamisoperaation 
epäonnistumisesta, eli esim. kotimaan kieltäytyessä yhteistyöstä. Maastapoistamista varten 
toteutettavan säilöönoton ehtoja parannetaan selvästi. Säilöönottotilat on pidettävä selvästi 
erillään tavallisista vankilatiloista.

Esittelijän mielestä on myös tärkeää, että joukkopalautukset estetään. Siksi todetaan selvästi, 
että maastapoistamista koskevat päätökset on tehtävä aina yksilöllisesti.

Euroopan parlamentin palauttamisasiamiehen virka perustetaan. Hänen tehtävänsä 
määritetään selkeästi, ja hänelle suodaan oikeudet, jotka tekevät hänestä tasa-arvoisen 
toimijan palauttamisprosessissa.

Käytännön toimeenpanon on kuitenkin oltava kansallisten viranomaisten kannalta 
mahdollista, jotta direktiiviluonnoksessa asetettuihin tavoitteisiin päästään. Tämän vuoksi 
esittelijä pitää seuraavia tarkistuksia huomattavina parannuksina nykytilanteeseen verrattuna.

Määritellään pakenemisen riski, jonka todentaminen johtaa väliaikaiseen säilöönottoon. 
Väliaikaisen säilöönoton on oltava mahdollista myös tapauksissa, joissa yleisen 
turvallisuuden katsotaan olevan vaarassa. Lisäksi tällaisissa tapauksissa voidaan myös 
pidentää maahanpaluukieltoa. Eurooppalainen maahanpaluukielto vastaa tarkoitustaan 
ainoastaan siinä tapauksessa, että toimivat viranomaiset tietävät asiasta. Siksi säädetään 
tietojen pakollisesta sisällyttämisestä Schengenin tietojärjestelmään ja 
viisumitietojärjestelmään. Tämä palvelee jäsenvaltioiden keskinäistä tietojenvaihtoa ja 
helpottaa ja parantaa käytännössä asianosaisten viranomaisten työskentelyä.

Direktiivin tavoitteena ja aiheena on laittomasti oleskelevien palauttaminen. Siksi ehdotetaan 
nykyisten rajoilla toteutettavien menettelyjen poistamista direktiivistä. Rajoilla toteutettavissa 
menettelyissä on kyse siitä, että päästetäänkö joku maahan vai ei; tämä merkitsee 
käännyttämistä, jolla taas ei ole mitään tekemistä palauttamisen kanssa.

Esittelijä tukee komission ehdotusta kyseisen direktiivin käyttöön ottamisesta edellä 
mainittujen syiden perusteella ja siksi, että hän katsoo yhtenäisesti yhdenmukaistetun 
palauttamismenettelyn tuottavan lisäarvoa koko Euroopalle ja kaikille asianosaisille. On 
tarkoituksenmukaista luoda oikeudellinen kehys ilmoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
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