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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

Dublinin yleissopimukseen perustuvan järjestelmän arvioinnista
(2007/2262(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti 
määritetään kolmannen maan kansalaisten johonkin jäsenvaltioon jättämän 
turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, 18 päivänä helmikuuta 
2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 (”Dublin-asetus”)1,

– ottaa huomioon Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten 
Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi 11 päivänä joulukuuta 2000 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2725/20002,

– ottaa huomioon kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden 
määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi
koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä 29 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/83/EY3,

– ottaa huomioon turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista 
vähimmäisvaatimuksista 27 päivänä tammikuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin
2003/9/EY4 (”vastaanottodirektiivi”), 

– ottaa huomioon muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista 
sekä ulkomaisia työntekijöitä koskevien tilastojen laatimisesta annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 311/76 kumoamisesta 11 päivänä heinäkuuta 2007 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 862/20075,

– ottaa huomioon neuvoston päätelmät jäsenvaltioiden poliisin ja lainvalvontaviranomaisten 
sekä Europolin pääsystä Eurodac-järjestelmään6,

– ottaa huomioon Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi 2008–2013 osana 
yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa ja neuvoston 
päätöksen 2004/904/EY kumoamisesta 23 päivänä toukokuuta 2007 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 573/2007/EY7,

– ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2006 antamansa päätöslauselman pakolaisten tilanteesta 

                                               
1 EUVL L 50, 25.2.2003, s. 1.
2 EYVL L 316, 15.12.2000, s. 1.
3 EUVL L 304, 30.9.2004, s. 12.
4 EUVL L 31, 6.2.2003, s. 18.
5 EUVL L 199, 31.7.2007, s. 23.
6 Oikeus- ja sisäasioiden neuvoston 2807. kokous Luxemburgissa 12. ja 13. kesäkuuta 2007.
7 EUVL L 144, 6.6.2007, s. 1.
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Maltalla1,

– ottaa huomioon 21. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman turvapaikka-asioista: 
käytännön yhteistyö, päätöksenteon laatu yhteisessä eurooppalaisessa 
turvapaikkajärjestelmässä2,

– ottaa huomioon 16. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman: Tavoitteena lasten 
oikeuksia koskeva EU:n strategia3,

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2008 antamansa päätöslauselman Iranin kansalaisen 
Seyed Mehdi Kazemin tapauksesta4,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0000/2008),

A. ottaa huomioon, että jokaisella turvapaikanhakijalla on oikeus saada hakemuksensa 
käsitellyksi täysimääräisesti,

B. ottaa huomioon, että turvapaikkalainsäädäntö ja -käytäntö vaihtelevat yhä laajasti maittain 
ja että tämän seurauksena turvapaikanhakijoita kohdellaan eri tavoin Dublinin 
yleissopimukseen liittyneissä eri valtioissa, 

C. ottaa huomioon, että Dublinin yleissopimukseen perustuva järjestelmä perustuu muun 
muassa keskinäiseen luottamukseen ja luotettavuuteen ja, jos nämä edellytykset eivät 
täyty, ts. jos tietojen keruussa on vakavia puutteita tai päätöksenteossa on 
epäjohdonmukaisuuksia tietyissä jäsenvaltioissa, koko järjestelmä kärsii, 

D. ottaa huomioon, että on olemassa todisteita siitä, että joissakin jäsenvaltioissa ei taata 
pääsyä pakolaisaseman määrittämistä koskeviin menettelyihin,

E. ottaa huomioon, että jotkin valtiot eivät sovella vastaanottodirektiiviä tehokkaasti joko 
turvapaikanhakijoihin, jotka odottavat siirtoa toiseen jäsenvaltioon Dublin-asetuksen 
mukaisesti, tai palautettaessa turvapaikanhakijaa vastuussa olevaan jäsenvaltioon,

F. ottaa huomioon, että moninkertaisten pyyntöjen korkea määrä ja toteutuneiden siirtojen 
alhainen määrä viittaavat Dublinin yleissopimukseen perustuvan järjestelmän puutteisiin,

G. ottaa huomioon, että Dublin-asetuksen asianmukainen täytäntöönpano voi johtaa vastuun 
epätasaiseen jakautumiseen suojelua hakevien henkilöiden osalta maantieteellisen 
sijainnin takia maahanmuuttovirroille erityisen alttiina olevien jäsenvaltioiden haitaksi,

H. ottaa huomioon, että jäsenvaltioilla ei ehkä ole kiinnostusta noudattaa velvoitetta 

                                               
1 EUVL C 293 E, 2.12.2006, s. 301.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0286.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0012.
4 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0107.
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rekisteröidä laittomasti maahan tulevat henkilöt Eurodac-tietokantaan, sillä tämä voi 
johtaa käsiteltävien turvapaikkahakemusten määrän kasvuun,

I. ottaa huomioon, että Dublin-asetuksella perustetaan järjestelmä, jolla määritetään
hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, mutta se ei ole eikä voikaan olla 
rasitusten jakamista koskeva mekanismi, 

J. katsoo, että on olennaista, että hakemuksia tekeville henkilöille kerrotaan Dublin-
menettelystä ja sen mahdollisista seurauksista,

K. ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 24 artiklassa määrätään, että 
kaikissa lasta koskevissa viranomaisten tai yksityisten laitosten toimissa on ensisijaisesti 
otettava huomioon lapsen etu,

L. ottaa huomioon, että vaikka perheen yhtenäisyys on mainittu ensimmäiseksi Dublin-
asetuksessa sovellettavien perusteiden hierarkiassa, kyseistä määräystä ei useinkaan 
sovelleta, 

M. katsoo, että siirtoja koskevat tilastotiedot eivät ole riittävän tarkkoja, sillä niistä ei käy ilmi 
esimerkiksi turvapaikanhakijaa koskevien rajan luvattomaan ylitykseen perustuvien 
vastaanottopyyntöjen lukumääriä tai vastaanotto- ja takaisinottopyyntöjen välistä suhdetta,

N. ottaa huomioon, että oikeus- ja sisäasiain neuvoston Luxemburgissa 12. ja 13. kesäkuuta 
2007 pidetyssä kokouksessa komissiota pyydettiin mahdollisimman pian muuttamaan 
Eurodac-asetusta tarkoituksena mahdollistaa jäsenvaltioiden poliisin ja 
lainvalvontaviranomaisten sekä Europolin pääsyn tietyin edellytyksin Eurodac-
tietokantaan, joka oli alun perin tarkoitettu Dublin-asetuksen täytäntöönpanovälineeksi,

Järjestelmän tehokkuus ja velvoitteiden jakaminen

1. uskoo vahvasti, että jollei saada aikaan tyydyttävää ja yhdenmukaista suojelun tasoa koko 
Euroopan unionissa, Dublinin yleissopimukseen perustuva järjestelmä tuottaa aina 
epätyydyttäviä tuloksia sekä teknisestä että inhimillisestä näkökulmasta katsottuna, ja 
turvapaikanhakijoilla tulee edelleen olemaan perusteltuja syitä siihen, miksi he haluavat 
tehdä hakemuksen tietyssä jäsenvaltiossa ja siten yrittävät kiertää järjestelmää;

2. toteaa jälleen, että on olemassa pikainen tarve parantaa päätöksentekomenettelyn laatua ja 
johdonmukaisuutta; on vakuuttunut siitä, että Euroopan turvapaikanhakijoiden
tukivirastolla voisi olla merkittävä tehtävä tässä suhteessa; 

3. pyytää komissiota harkitsemaan tapoja antaa UNHCR:lle suoraa rahoitusta 
hankekohtaisen rahoituksen sijasta, jotta se voi tehostaa valvontaa ja neuvoantavaa työtä 
EU:ssa ja kehittää edelleen menetelmiä, joilla tuetaan kansallisia viranomaisia niiden 
pyrkiessä parantamaan päätöksenteon laatua;

4. pyytää komissiota esittämään ehdotuksia rasitusten jakamista koskevasta mekanismista, 
joka voitaisiin ottaa käyttöön helpottamaan tiettyihin jäsenvaltioihin mahdollisesti 
kohdistuvaa kohtuutonta rasitusta mutta joka ei sovi Dublinin yleissopimukseen 
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perustuvaan järjestelmään;

5. pyytää komissiota luomaan menettelyn, jolla lopetetaan turvapaikanhakijoiden siirto
jäsenvaltioihin, jotka eivät takaa hakemusten täysimääräistä ja oikeudenmukaista 
käsittelyä;

Turvapaikanhakijoiden oikeudet

6. pyytää komissiota sisällyttämään uuteen asetukseen selkeämmät ja tiukemmat säännökset 
keinoista, joilla suojaa hakeville henkilöille kerrotaan Dublin-asetuksen seurauksista, ja 
harkitsemaan vakioesitteen laatimista, joka voitaisiin kääntää tietyille kielille ja jakaa 
kaikkiin jäsenvaltioihin;

7. pyytää komissiota muuttamaan Dublin-asetuksen vastaanottoa ja takaisinottoa koskevia 
artikloita 19 ja 20, jotta hakijoilla olisi automaattisesti oikeus hakea muutosta päätökseen, 
jossa vastuu siirretään toiselle jäsenvaltiolle Dublin-asetuksen mukaisesti;

8. toistaa jälleen, että palauttamiskiellon periaate pitäisi olla yksi yhteisen eurooppalaisen 
turvapaikkajärjestelmän kulmakivistä, ja vaatii, että Dublin-asetuksen täytäntöönpano ei 
saisi koskaan johtaa siihen, että hakemusta ei käsitellä menettelyllisistä syistä ja ettei sitä 
avata uudestaan alkuperäisen hakemuksen täysimääräistä ja oikeudenmukaista käsittelyä 
varten Dublinin menettelyn kautta tehdyn siirron jälkeen; katsoo, että tämä pitäisi ilmaista 
selvästi asetuksessa;

9. katsoo, että jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa olisi parannettava, erityisesti 
siirrettävien henkilöiden erityisen sairaanhoidon tarpeesta;

Perheiden yhdistäminen ja lapsen etua koskeva periaate

10. suosittelee, että Euroopan unionin tasolla annetaan iän arviointia koskevat yleiset 
suuntaviivat ja että epäselvissä tapaukissa asiaa pitäisi tulkita lapsen edun mukaisesti;

11. palauttaa mieliin, että kaikissa lasta koskevissa päätöksissä on ensisijaisesti otettava 
huomioon lapsen etu; vaatii, että ilman huoltajaa maahan tulleilta lapsilta ei pidä koskaan 
riistää vapautta tai heitä ei saa siirtää toiseen jäsenvaltioon, paitsi perheen yhdistämisen 
tapauksessa, ja että jos tällainen siirto on tarpeen, lasta on edustettava asianmukaisesti ja 
hänen mukanaan on oltava aikuinen koko menettelyn ajan; suhtautuu näin ollen 
myönteisesti komission aikomukseen selventää edelleen Dublinin sääntöjen 
sovellettavuutta ilman huoltajaa maahan saapuviin alaikäisiin;

12. pitää valittavana, että perheen jäsenen määritelmä voimassa olevassa asetuksessa on liian 
suppea, ja pyytää komissiota laajentamaan nykyistä määritelmää koskemaan ainakin 
huollettavia, kuten läheisiä sukulaisia, jotka eivät saa muuta tukea perheeltä, ja aikuisia 
lapsia, jotka eivät pysty huolehtimaan itsestään; 

13. suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen laajentaa Dublin-asetuksen soveltamisalaa 
sisällyttämällä siihen toissijaisen suojelun, sillä tämän avulla toissijaista suojelua hakevat 
henkilöt voivat siirtyä perheenjäsentensä luo, jos näille on myönnetty tämäntyyppinen 
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suojelu tai jos ne pyytävät sitä toisessa jäsenvaltiossa;
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Säilöönotto

14. pyytää komissiota lisäämään säännöksen, jossa määrätään, että Dublin-
turvapaikanhakijoiden säilöönottoon voidaan turvautua vasta viime kädessä, ja 
määritetään säilöönoton käyttöä koskevat perusteet ja vaadittavat menettelylliset 
turvatoimet;

15. pyytää komissiota toteamaan yksiselitteisesti Dublinin asetuksessa, että Dublin-
turvapaikanhakijoilla on oikeus samanlaisiin vastaanotto-olosuhteisiin kuin muilla 
turvapaikanhakijoilla vastaanottodirektiivin – jossa annetaan yleiset säännöt erityisesti 
aineellisista vastaanotto-olosuhteista, terveydenhuollosta, liikkumisvapaudesta ja 
alaikäisten koulunkäynnistä – 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti; 

Humanitaarinen lauseke ja suvereniteettilauseke

16. katsoo, että Dublin-asetuksen 15 artiklassa oleva humanitaarinen lauseke antaa 
huomattavan liikkumavaran Dublin yleissopimukseen perustuvalle järjestelmälle, mutta 
sitä pitäisi soveltaa laajemmin, jotta estettäisiin perheille erosta aiheutuvaa aiheetonta 
kärsimystä;

17. katsoo, että jos turvapaikanhakija on erityisen haavoittuvassa tilassa vakavan sairauden, 
vammaisuuden, korkean iän tai raskauden takia ja hän on siksi riippuvainen muun kuin 
hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion alueella olevan sukulaisen avusta,
hänet voidaan saattaa yhteen kyseisen sukulaisen kanssa; pyytää komissiota harkitsemaan 
15 artiklan 2 kohdan humanitaarisen lausekkeen säännösten tekemistä pakollisiksi;

18. suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen määrittää tarkemmin 
suvereniteettilausekkeen soveltamista koskevat olosuhteet ja menettelyt, erityisesti 
turvapaikanhakijan suostumusta koskevan ehdon käyttöönottamiseksi; 

Tietojen kerääminen ja Eurodac

19. ilmaisee olevansa huolestunut komission suorittamassa Dublinin yleissopimukseen 
perustuvan järjestelmän arvioinnissa ilmenneistä eroista ja puutteista tietojen 
keräämisessä, erityisesti ilman lupaa unionin rajat ylittävien henkilöiden sormenjälkien
ottamisessa, mikä herättää vakavia epäilyjä järjestelmän pätevyydestä; luottaa siihen, että 
muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annettu uusi asetus 
antaa sidosryhmille tarkemman kuvan Dublinin yleissopimukseen perustuvan järjestelmän 
ja muiden yhteisön kansainvälistä suojelua koskevien välineiden toiminnasta;

20. panee kiinnostuneena merkille komission ilmaisemat huolenaiheet Eurodac-
keskusyksikköön lähetettyjen tietojen keräämisestä ja laadusta sekä tiettyjen tietojen
poistamisesta koskevan velvoitteen noudattamatta jättämisestä ja henkilötietojen suojelua 
koskevista säännöistä; katsoo, että näitä puutteita, jotka kyseenalaistavat Eurodacin 
luotettavuuden, pitäisi käsitellä asianmukaisesti ennen kuin tietokannan muuta käyttöä 
suunnitellaan;

21. korostaa, että Eurodac-tietokantaan pääsyn laajentaminen koskemaan jäsenvaltioiden 
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poliisia ja lainvalvontaviranomaisia sekä Europolia sisältää riskin, että tiedot voivat levitä 
kolmansiin maihin, millä voi olla kielteisiä vaikutuksia turvapaikanhakijoille ja heidän 
perheilleen; on vakuuttunut, että tämä lisäisi myös turvapaikanhakijoiden leimautumisen 
riskiä; 

o
o    o

22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Dublin II -asetuksen tärkeimmät säännökset pääpiirteissään

Neuvosto antoi 18. helmikuuta 2003 asetuksen (EY) N:o 343/2003 niiden perusteiden ja 
menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään turvapaikkahakemuksen 
käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio. Tämä ns. Dublin II -asetus muodostaa yhdessä sen 
täytäntöönpanoasetuksen1 ja Eurodac-asetuksen2 kanssa ns. Dublin-järjestelmän. Järjestelmää 
sovelletaan nykyään 27 jäsenvaltiossa sekä Norjassa ja Islannissa, ja se otetaan piakkoin 
käyttöön Sveitsissä ja Liechtensteinissa.

Järjestelmän on määrä taata, että kunkin hakemuksen käsittelystä vastaa jokin (ja vain yksi 
ainoa) jäsenvaltio, ja sillä pyritään erityisesti välttämään ilmiöt, joissa turvapaikanhakijat 
kiertävät jäsenvaltiosta toiseen ("refugees in orbit"), siirtyvät maasta toiseen tai esittävät 
moninkertaisia hakemuksia etsiessään edullisimman kohtelun tarjoavaa maata (ns. "asylum 
shopping"). Järjestelmä pohjautuu seuraavaan perusteiden etusijajärjestykseen (III luku): 

1. Perheenyhdistämiseen perustuvat kriteerit 
2. Oleskeluluvan tai viisumin myöntämiseen perustuvat kriteerit
3. Luvattomaan maahantuloon tai jäsenvaltiossa oleskeluun perustuvat kriteerit
4. Lailliseen jäsenvaltion alueelle saapumiseen perustuvat kriteerit.

Dublin-asetus sisältää lisäksi kaksi harkinnanvaraista säännöstä, joilla varmistetaan 
järjestelmän tarpeellinen joustavuus. Ns. suvereniteettilausekkeen nojalla kukin jäsenvaltio 
voi käsitellä turvapaikkahakemuksen siinäkin tapauksessa, ettei se asetuksessa määriteltyjen 
perusteiden mukaan ole vastuussa käsittelystä (3 artiklan 2 kohta). Humanitaarisen lausekkeen 
mukaisesti jäsenvaltio voi toisen jäsenvaltion pyynnöstä käsitellä turvapaikkahakemuksen 
perhesyiden tai kulttuurisiin näkökohtiin perustuvien syiden nojalla, vaikkei se asetuksessa 
määriteltyjen perusteiden mukaan olisi vastuussa hakemuksen käsittelystä (15 artikla).

Dublin-asetuksella perustetaan turvapaikanhakijoiden vastaanotto- ja takaisinottomekanismit 
(V luku). Se sisältää myös hallinnollista yhteistyötä koskevia säännöksiä (VI luku).

Asetuksen 28 artiklassa säädetään, että viimeistään kolmen vuoden kuluttua asetuksen 
voimaantulosta komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen sen 
soveltamisesta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia sen muuttamiseksi. Tämä valiokunta-
aloitteinen mietintö on laadittu vastauksena komission suorittamaan arviointiin. 

Metodologiset ongelmat

Esittelijä törmäsi komission arvion tarkastelussa monenlaisiin ongelmiin, jotka vaikeuttivat 
tehtävää. Esittelijä ei arviointikertomuksen ja sen liitteen yksityiskohtaisen tarkastelunkaan 
jälkeen ole kaikissa tapauksissa ymmärtänyt komission päätelmien logiikkaa. 
                                               
1 Komission asetus (EY) N:o 1560/2003, annettu 2 päivänä syyskuuta 2003, EUVL L 222, 5.9.2003.
2. Neuvoston asetus (EY) N:o 2725/2000, annettu 11 päivänä joulukuuta 2000, Eurodac-järjestelmän 
perustamisesta sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi.
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Arviointikertomuksen päätelmät ovat lisäksi varsin niukat, vain kymmenisen riviä. Tässä 
yhteydessä on pantava merkille, että yli 50-sivuisen liitteen johdannossa määritellään ne neljä 
kriteeriä, joiden perusteella komissio arvioi Dublin-järjestelmän tehokkuutta1, mutta kyseisiä 
perusteita ei missään vaiheessa analysoida perinpohjaisesti eikä komissio etenkään tee niiden 
pohjalta päätelmiä. Näin ollen esittelijällä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin yrittää arvioida 
itse komission määrittelemät kriteerit saadakseen kuvan järjestelmän tehokkuudesta.

Ensimmäisen arviointiperusteen mukaisesti tarkasteltiin sitä, "onko Dublinin 
yleissopimukseen perustuva järjestelmä saavuttanut sille asetuksen johdanto-osassa asetetut 
tavoitteet". Komission kertomuksen päätelmien mukaan "kaiken kaikkiaan voidaan todeta, 
että Dublinin yleissopimukseen perustuvan järjestelmän tavoite eli selkeän ja toimivan 
mekanismin luominen turvapaikkahakemusten käsittelystä vastaavan jäsenvaltion 
määrittämiseksi on suurimmaksi osaksi saavutettu"2. Toteamus on niin epämääräinen, että sitä 
on vaikea kyseenalaistaa, vaikka se onkin yllättävä, ottaen huomioon komission arviossaan 
osuvasti merkille panemat monet epäkohdat ja sen oikeutetusti asetuksen säännöksiin 
esittämät täsmennykset. Jäsenvaltiosta toiseen kiertävien ja edullisimman kohtelun tarjoavaa 
maata etsivien turvapaikanhakijoiden ongelman torjunta katsotaan toisaalla liitteessä yhdeksi 
Dublin-järjestelmän ensisijaisista tavoitteista, mutta se ei mitä ilmeisimmin ole ollut 
menestyksekästä, koska moninkertaisten hakemusten osuus on noussut vuoden 2003 7 
prosentista 16 prosenttiin vuonna 2005. Tästä syystä komissio itsekin toteaa, ettei Dublinin 
yleissopimukseen perustuvalla järjestelmällä ole ollut toivottua ehkäisevää vaikutusta tällä 
alalla3. On siis tarpeen pohtia syvällisemmin, miksi järjestelmä ei toimi.

Komission toinen arviointiperuste koski sitä, "onko Dublin-asetus ratkaissut eräät Dublinin 
yleissopimuksen täytäntöönpanossa kohdatut ongelmat (...) kuten hakemusten käsittelyviiveet 
tai perheenyhdistämiseen ja järjestelmän yleiseen tehokkuuteen liittyvät ongelmat etenkin 
todellisten siirtojen osalta". Komissio toteaakin kertomuksessaan, että turvapaikanhakijoiden 
siirtoja, joista vain noin kolmannes toteutetaan käytännössä, voidaan pitää keskeisenä 
ongelmana järjestelmän tehokkaassa soveltamisessa4. Mitä tulee asetuksen ensimmäiseen 
kriteeriin eli perheenyhdistämiseen, se näyttäisi olevan toistaiseksi teoriaa ennemmin kuin 
todellisuutta, sillä komissio toteaa liitteessä, että perheenyhdistämistä koskevia asetuksen 
säännöksiä "sovelletaan erittäin harvoin"5. Näiden seikkojen osalta toinen arviointiperuste ei 
siis täyty kokonaan.

Kolmas arviointiperuste keskittyi nimenomaisesti tosiasiallisiin siirtoihin, joiden 
hämmästyttävän alhainen lukumäärä kertoo järjestelmän epäkohdista. Tätä seikkaa olisi siis 
täsmennettävä.

Neljäs arviointiperuste käsitteli "Dublinin yleissopimukseen perustuvan järjestelmän 
vaikutuksia eri jäsenvaltioiden turvapaikkajärjestelmissä". Analyysissä pyrittiin selvittämään, 
asettaako järjestelmä tietyt jäsenvaltiot muita huonompaan tai parempaan asemaan.
                                               
1 SEC(2007) 742, s. 7.
2 KOM(2007)0299 lopullinen, s. 13.
3 SEC(2007) 742, s. 47.
4 Syyskuun 2003 ja joulukuun 2005 välisenä aikana hyväksyttiin 40 180 siirtopyyntöä, mutta vain 16 842 
turvapaikanhakijaa siirrettiin.
5 SEC(2007) 742, s. 23.
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Komission analyysiin neljännen arviointiperusteen piiriin kuuluvista Dublin-asetukseen 
perustuvista turvapaikanhakijoiden siirroista on esittelijän mielestä suhtauduttava varauksella 
useista syistä. Ensinnäkin, kuten komissio itsekin toteaa liitteessä, jäsenvaltioiden toimittamat 
tilastotiedot ovat liian kirjavia1. Eräissä jäsenvaltioissa esimerkiksi kokonainen perhe 
lasketaan yhdeksi tapaukseksi, kun taas toiset kirjaavat erikseen kaikki perheenjäsenet. 
Toisekseen, komission arvio Dublin-asetukseen perustuvista turvapaikanhakijoiden siirroista 
perustuu toteutettuihin siirtoihin eikä hyväksyttyihin (mutta toteuttamatta jääneisiin) 
siirtoihin. Kuitenkin kuten komissio itsekin toteaa, siirtomenettelyn noudattaminen johtaisi 
hakijoiden määrän huomattavaan kasvuun tietyissä rajavaltioissa. Lopuksi, kuten komissio 
antaa selvästi ymmärtää arviossaan, Eurodac-järjestelmään rekisteröityjen laittomien 
maahantulijoiden "hämmästyttävän alhainen" määrä2 herättää epäilyjä siitä, että kaikki 
jäsenvaltiot eivät noudata velvoitetta ottaa sormenjäljet kaikilta unionin rajan luvatta 
ylittäneiltä henkilöiltä. Eurodac-järjestelmään tallennetut tiedot ovat nimenomaan ratkaisevan 
tärkeitä kyseisen Dublin-asetuksessa säädetyn kriteerin soveltamisen kannalta sekä 
järjestelmän toimivuuden ja seurausten arvioimiseksi kriittisesti ja objektiivisesti.

Komissio toteaa arviossaan, esittelijän mielestä varsin häilyvin perustein, että "vaikka usein 
ajatellaan, että suurin osa turvapaikanhakijoiden siirroista kohdistuisi EU:n ulkorajoilla 
sijaitseviin jäsenvaltioihin, tilastojen pohjalta näyttää itse asiassa siltä, että siirrot jakautuvat 
melko tasaisesti lähellä ulkorajaa sijaitsevien ja muiden jäsenvaltioiden kesken". Arvio on 
kiistanalainen siksikin, että komission "ulkorajoilla sijaitsevien" ja muiden jäsenvaltioiden 
välillä tekemä ero perustuu kriteereihin, jotka eivät nojaa alkeellisimpiinkaan maantieteellisiin 
tosiseikkoihin, kuten esittelijä on voinut todeta. Ulkorajoilla sijaitsevien jäsenvaltioiden 
joukkoon ei lasketa esimerkiksi Suomea, vaikka sillä on lähes 1 300 kilometrin pituinen 
yhteinen raja Venäjän kanssa3.

Yhteenvetona voidaan todeta, että komission arvioinnin optimistinen päätelmä, jonka 
mukaan "Dublinin yleissopimukseen perustuvan järjestelmän tavoitteet on suurimmaksi 
osaksi saavutettu", todistaa järjestelmän suhteen vallitsevasta myönteisestä 
ennakkoasenteesta, josta voidaan olla yhtä mieltä tai ei, eikä niinkään täsmällisestä 
analyysistä, jonka suorittaminen on käytettävissä olevien tietojen kirjavuuden ja 
puutteellisuuden vuoksi vaikeaa.

Tarkistusehdotuksia asetukseen

Erityisesti komission havaitsemien ongelmien pohjalta esittelijä ehdottaa, että järjestelmän 
seuraavia osa-alueita selkeytetään tai tarkistetaan:

1. Palauttamiskiellon perusperiaatteen noudattaminen: kaikki hakemukset on käsiteltävä 

                                               
1 SEC(2007) 742, s. 6.
2 KOM(2007)0299 lopullinen, s. 9.
3 Ulkorajoilla sijaitseviksi maiksi katsotaan maat, joilla on maaraja kolmansien maiden kanssa tai 
muuttopaineen alainen meriraja: Viro, Liettua, Latvia, Puola, Slovakia, Slovenia, Unkari, Romania, Bulgaria, 
Italia, Espanja, Malta, Kreikka, Portugali ja Kypros. Muut kuin ulkorajoilla sijaitsevat maat ovat Ruotsi, 
Norja, Islanti, Tanska, Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta, Alankomaat, Saksan liittotasavalta, Belgia, 
Luxemburg, Ranska, Itävalta, Tšekin tasavalta ja Suomi.
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perusteellisesti eikä yhdenkään tapauksen käsittelyä voida päättää "menettelyllisistä" 
syistä ilman perusteellista tutkimusta.

2. Turvapaikanhakijoiden on voitava saada Dublin-järjestelmää koskevat tarpeelliset 
tiedot ymmärtämällään kielellä sekä oikeusapua koko menettelyn ajan; hakijoilla on 
lisäksi oltava siirtopäätöstä koskeva valitusoikeus, jolla on lykkäävä vaikutus.

3. Alaikäisten iän määrittämisperusteet olisi yhdenmukaistettava eikä alaikäisiä tulisi 
siirtää kuin poikkeustapauksissa sen ollessa heidän etunsa mukaista; tällaisessa 
tapauksessa on varmistettava alaikäisen asianmukainen saattaminen ja edustaminen 
siirron aikana, jotta voitaisiin välttää lasten katoamiset.

4. Perheen määritelmää olisi laajennettava turvapaikanhakijoiden oikeutettujen etujen 
huomioimiseksi paremmin; perheenyhdistämistä koskevat säännökset olisi 
laajennettava koskemaan toissijaista suojelua hakevia tai saavia henkilöitä.

5. Olisi harkittava mahdollisuutta tehdä pakollisiksi eräät humanitaarisen lausekkeen 
säännökset etenkin erityisen heikossa asemassa olevien henkilöiden osalta.

6. Suvereniteettilauseketta ei tulisi soveltaa ilman hakijan suostumusta.
7. Säilöönottoon olisi turvauduttava vain sen ollessa ehdottomasti tarpeen ja 

asianmukaisesti perusteltua, ja siirtoa odottavien turvapaikanhakijoiden vastaanotto-
olosuhteiden olisi oltava samat kuin muilla hakijoilla.

8. Olisi säädettävä menettelyjä, joiden avulla voitaisiin keskeyttää turvapaikanhakijoiden 
siirtäminen sellaisiin maihin, jotka eivät ilmiselvästi kunnioita hakijoiden oikeuksia, 
taikka maihin, joihin kohdistuu tiettyinä aikoina voimakas muuttopaine.

9. Ennen kuin Eurodac-järjestelmän avaamista virkavallalle ja Europolille voidaan 
harkita, on joka tapauksessa tarpeen ratkaista nykyiset ongelmat ja säätää tarpeelliset 
henkilötietojen suojelua koskevat takeet.

Päätelmät

Esittelijän mielestä on tarpeen pohtia, onko Dublinin yleissopimukseen perustuva järjestelmä 
todellakin tarkoitukseen sopiva. Järjestelmä vaikuttaisi sälyttävän kohtuuttoman vastuun EU:n 
ulkorajoilla sijaitseville jäsenvaltioille, ja vaikka se selkeyttääkin turvapaikkahakemuksen 
käsittelystä vastaavan jäsenvaltion määrittämistä, varsinaisia välineitä näiden valtioiden 
tukemiseksi ei ole olemassa. Kotouttamisen tärkeyden huomioon ottaen olisi lisäksi 
kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota siteisiin, joita turvapaikanhakijoilla voi olla 
tiettyihin jäsenvaltioihin, joissa on jo ennestään vastaava yhteisö tai joiden kieli tai kulttuuri 
on hakijalle tuttu. 

Perustavanlaatuinen ongelma on kuitenkin edelleen se, että niin kauan kuin kaikki jäsenvaltiot 
eivät tarjoa kaikille hakijoille tasoltaan ja laadultaan yhdenvertaista tai ainakin vastaavaa 
korkealaatuista suojaa, hakijan edun mukaista on jatkossakin tehdä hakemus tietyissä 
jäsenvaltioissa. Hakijat ovat tällöin myös taipuvaisia tekemään moninkertaisia hakemuksia, ja 
jatkamaan siten Dublin-järjestelmän säännösten kiertämistä. Tätä taipumusta vahvistaisi 
entisestään perheenyhdistämisen kriteerien soveltaminen rajoitetusti. Ongelmaa ei voida 
ratkaista Dublin-asetuksen tarkistamisen yhteydessä, mutta se on ratkaistava tarkasteltaessa 
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uudelleen yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän tulevia välineitä. Dublin-asetuksen 
osalta uudelleentarkastelun yhteydessä on pyrittävä ensisijaisesti muun muassa huomioimaan 
mahdollisuuksien mukaan hakijoiden oikeutetut toiveet ja takaamaan hakijoiden tiedonsaanti 
sekä hakemusten käsittely parhaissa mahdollisissa olosuhteissa Geneven yleissopimuksen 
mukaisesti.
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