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Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vähimmäisvaatimuksista 
kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden 
määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi sekä myönnetyn 
suojelun sisällöstä (uudelleenlaatiminen)
(KOM(2009)0551 – C7-0250/09 – 2009/0164(COD))

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1 mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission oikeudellisten yksiöiden edustajista koostuva neuvoa-antava ryhmä tarkastelee 
komission esittämiä uudelleenlaatimista koskevia ehdotuksia.

Jäsenille lähetetään ohessa neuvoa-antavan ryhmän lausunto käsillä olevasta ehdotuksesta.

Oikeudellisten asioiden valiokunnan on tarkoitus ilmaista kantansa lausuntoon kokouksessaan 
27.–28. tammikuuta 2010.
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OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN
NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel, 23. marraskuuta 2009

LAUSUNTO

EUROOPAN PARLAMENTILLE
NEUVOSTOLLE
KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vähimmäisvaatimuksista 
kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi 
kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi sekä myönnetyn suojelun sisällöstä
KOM(2009)0551, 21.10.2009 – 2009/0164(COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä 
kokoontui 29. lokakuuta 2009 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission 
esittämää ehdotusta.
Kokouksessa1 neuvoa-antava ryhmä tarkasteli ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviksi, jolla laaditaan uudelleen 29. huhtikuuta 2004 annettu neuvoston direktiivi 
2004/83/EY vähimmäisvaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja 
kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi 
henkilöiksi sekä myönnetyn suojelun sisällöstä, ja totesi yksimielisesti seuraavaa.

1) 9 artiklan 3 kohdan alkuperäinen sanamuoto "Edellä 2 artiklan c alakohdan mukaan" on 
muutettava muotoon "Edellä 2 artiklan d alakohdan mukaan".

2) 19 artiklan 1 kohdassa ilmaisu "tämän direktiivin voimaantulon jälkeen" on muutettava 
muotoon "direktiivin 2004/83/EY voimaantulon jälkeen".

3) 23 artiklan 2 kohdassa oleva viittaus "24–34 artiklassa" olisi muutettava muotoon "24–27 
ja 29–35 artiklassa".

4) 39 artiklan 1 kohdan ensimmäisen kohdan viimeinen lause "Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 

                                               
1 Neuvoa-antavalla ryhmällä oli käytössään ehdotuksen englannin-, ranskan- ja saksankieliset versiot. Ryhmän
työ perustui englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkuteksti.
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direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko" olisi pitänyt merkitä harmaalla taustalla, jota yleensä 
käytetään olennaisten muutosten merkitsemiseen uudelleenlaadituissa teksteissä.

5) 39 artiklan 2 kohdan viimeiset sanat "sekä kyseisten säännösten ja tämän direktiivin 
välinen vastaavuustaulukko" olisi pitänyt merkitä harmaalla taustalla.

6) 42 artiklaan on palautettava neuvoston direktiivin 2004/83/EY 40 artiklan viimeiset sanat 
("Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti").

7) Liitteessä I olevassa B osassa oleva päivämäärä 10. lokakuuta 2006 pitäisi korvata 
päivämäärällä 9. lokakuuta 2006.

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei 
sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä tai tässä lausunnossa on sellaisiksi 
yksilöity. Neuvoa-antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan 
aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa 
niiden asiasisältöä muuttamatta.
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