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Tarkistus 2
Cecilia Wikström

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Neuvoston päätöksellä 2005/267/EY 
perustettiin verkkoteknologiaan perustuva 
suojattu tieto- ja koordinointiverkosto 
maahanmuuton hallinnasta vastaavia 
jäsenvaltioiden viranomaisia varten 
(ICONet) laitonta muuttoliikettä, laitonta 
maahantuloa ja maahanmuuttoa sekä 
maassa laittomasti oleskelevien 
henkilöiden palauttamista koskevien 
tietojen vaihtamiseksi.
Tietojen vaihdon on tarkoitus kattaa 
maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkostot.

(2) Neuvoston päätöksellä 2005/267/EY 
perustettiin verkkoteknologiaan perustuva 
suojattu tieto- ja koordinointiverkosto 
maahanmuuton hallinnasta vastaavia 
jäsenvaltioiden viranomaisia varten 
(ICONet) sääntelemätöntä muuttoliikettä, 
laitonta maahantuloa ja sääntelemätöntä
maahanmuuttoa sekä maassa laittomasti 
oleskelevien henkilöiden palauttamista 
koskevien tietojen vaihtamiseksi.
Tietojen vaihdon on tarkoitus kattaa 
maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkostot.

Or. sv

Perustelu

Muuttoliikettä ja maahanmuuttoa koskevilla termeillä "laiton" ja "sääntelemätön" on 
tarkoitus kuvata yhtä ja samaa asiaa. Termi "laiton" korostaa kuitenkin asian 
ongelmaulottuvuutta, minkä vuoksi on parempi käyttää termejä "sääntelemätön muuttoliike" 
ja "sääntelemätön maahanmuutto".

Tarkistus 3
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt 
keräävät laitonta maahanmuuttoa koskevia 
tietoja joko operatiivisen ja/tai strategisen 
tason käyttöön. Tiedoista voi olla 
huomattavasti hyötyä riskianalyyseihin 
liittyvässä Frontexin toiminnassa. Sitä 
varten maahanmuuttoalan 

(4) Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt 
keräävät sääntelemätöntä maahanmuuttoa 
koskevia tietoja joko operatiivisen ja/tai 
strategisen tason käyttöön. Tiedoista voi 
olla huomattavasti hyötyä riskianalyyseihin 
liittyvässä Frontexin toiminnassa. Sitä 
varten maahanmuuttoalan 
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yhteyshenkilöverkostojen ja Frontexin 
välistä yhteistyötä olisi tehostettava.

yhteyshenkilöverkostojen ja Frontexin 
välistä yhteistyötä olisi tehostettava.

Or. fr

Perustelu

Voimme puhua laittomasta oleskelusta tai sääntelemättömästä maahanmuutosta, muttei ole 
sopivaa puhua laittomasta maahanmuutosta.

Tarkistus 4
Cecilia Wikström

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt 
keräävät laitonta maahanmuuttoa koskevia 
tietoja joko operatiivisen ja/tai strategisen 
tason käyttöön. Tiedoista voi olla 
huomattavasti hyötyä riskianalyyseihin 
liittyvässä Frontexin toiminnassa. Sitä 
varten maahanmuuttoalan 
yhteyshenkilöverkostojen ja Frontexin 
välistä yhteistyötä olisi tehostettava.

(4) Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt 
keräävät sääntelemätöntä maahanmuuttoa 
koskevia tietoja joko operatiivisen ja/tai 
strategisen tason käyttöön. Tiedoista voi 
olla huomattavasti hyötyä riskianalyyseihin 
liittyvässä Frontexin toiminnassa. Sitä 
varten maahanmuuttoalan 
yhteyshenkilöverkostojen ja Frontexin 
välistä yhteistyötä olisi tehostettava.

Or. sv

Perustelu

Muuttoliikettä ja maahanmuuttoa koskevilla termeillä "laiton" ja "sääntelemätön" on 
tarkoitus kuvata yhtä ja samaa asiaa. Termi "laiton" korostaa kuitenkin asian 
ongelmaulottuvuutta, minkä vuoksi on parempi käyttää termejä "sääntelemätön muuttoliike" 
ja "sääntelemätön maahanmuutto".

Tarkistus 5
Cecilia Wikström

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Toukokuun 23 päivänä 2007 tehdyllä (6) Toukokuun 23 päivänä 2007 tehdyllä 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksellä N:o 574/2007/EY perustetaan 
1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän 
joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi Euroopan 
ulkorajarahasto osana yhteisvastuuta ja 
maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa 
yleisohjelmaa. Rahastolla pyritään 
tukemaan vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen vahvistamista ja 
soveltamaan jäsenvaltioiden välisen 
yhteisvastuullisuuden periaatetta. 
Rahastosta voidaan tukea jäsenvaltioiden 
kolmansissa maissa toimivien konsuli- ja 
muiden viranomaisten järjestämien toimien 
tehostamista ja maahanmuuttoalan 
yhteyshenkilöverkostojen operatiivisten 
valmiuksien lujittamista ja siten edistää 
verkostojen kautta tehokasta yhteistyötä 
jäsenvaltioiden välillä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksellä N:o 574/2007/EY perustetaan 
1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän 
joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi Euroopan 
ulkorajarahasto osana yhteisvastuuta ja 
maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa 
yleisohjelmaa. Rahastolla pyritään 
tukemaan vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen vahvistamista ja 
soveltamaan jäsenvaltioiden välisen ja 
kolmansien maiden kanssa toteutettavan 
yhteisvastuullisuuden periaatetta. 
Rahastosta voidaan tukea jäsenvaltioiden 
kolmansissa maissa toimivien konsuli- ja 
muiden viranomaisten järjestämien toimien 
tehostamista ja maahanmuuttoalan 
yhteyshenkilöverkostojen operatiivisten 
valmiuksien lujittamista ja siten edistää 
verkostojen kautta tehokasta yhteistyötä 
jäsenvaltioiden välillä.

Or. sv

Perustelu

Puhuttaessa yhteisvastuullisuudesta muuttoliikkeiden yhteydessä on tärkeää painottaa, ettei 
sitä pidä toteuttaa ainoastaan jäsenvaltioiden välillä, vaan myös kolmansien maiden kanssa.

Tarkistus 6
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Neuvostolle, Euroopan parlamentille ja 
komissiolle olisi toimitettava säännöllisesti 
tietoja maahanmuuttoalan 
yhteyshenkilöverkostojen toimista tietyillä 
Euroopan unionin etujen kannalta 
keskeisillä alueilla ja/tai keskeisissä maissa 
sekä laittomaan maahanmuuttoon 
liittyvistä kysymyksistä kyseisillä alueilla 
ja/tai kyseisissä maissa. Euroopan unionin 
etujen kannalta keskeisiä alueita ja/tai 

(7) Neuvostolle, Euroopan parlamentille ja 
komissiolle olisi toimitettava säännöllisesti 
tietoja maahanmuuttoalan 
yhteyshenkilöverkostojen toimista tietyillä 
Euroopan unionin etujen kannalta 
keskeisillä alueilla ja/tai keskeisissä maissa 
sekä sääntelemättömään maahanmuuttoon 
liittyvistä kysymyksistä kyseisillä alueilla 
ja/tai kyseisissä maissa. Euroopan unionin 
etujen kannalta keskeisiä alueita ja/tai 
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maita valittaessa olisi sovellettava 
muuttoliikkeitä kuvaavia objektiivisia 
indikaattoreita, kuten laitonta
muuttoliikettä koskevia tilastoja ja 
Frontexin laatimia riskianalyysejä, sekä 
otettava huomioon EU:n 
ulkosuhdepolitiikan tavoitteet.

maita valittaessa olisi sovellettava 
muuttoliikkeitä kuvaavia objektiivisia 
indikaattoreita, kuten sääntelemätöntä
muuttoliikettä koskevia tilastoja ja 
Frontexin laatimia riskianalyysejä, sekä 
otettava huomioon EU:n 
ulkosuhdepolitiikan tavoitteet.

Or. fr

Perustelu

Voimme puhua laittomasta oleskelusta tai sääntelemättömästä maahanmuutosta, muttei ole 
sopivaa puhua laittomasta maahanmuutosta.

Tarkistus 7
Cecilia Wikström

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Neuvostolle, Euroopan parlamentille ja 
komissiolle olisi toimitettava säännöllisesti 
tietoja maahanmuuttoalan 
yhteyshenkilöverkostojen toimista tietyillä 
Euroopan unionin etujen kannalta 
keskeisillä alueilla ja/tai keskeisissä maissa 
sekä laittomaan maahanmuuttoon 
liittyvistä kysymyksistä kyseisillä alueilla 
ja/tai kyseisissä maissa. Euroopan unionin 
etujen kannalta keskeisiä alueita ja/tai 
maita valittaessa olisi sovellettava 
muuttoliikkeitä kuvaavia objektiivisia 
indikaattoreita, kuten laitonta
muuttoliikettä koskevia tilastoja ja 
Frontexin laatimia riskianalyysejä, sekä 
otettava huomioon EU:n 
ulkosuhdepolitiikan tavoitteet.

(7) Neuvostolle, Euroopan parlamentille ja 
komissiolle olisi toimitettava säännöllisesti 
tietoja maahanmuuttoalan 
yhteyshenkilöverkostojen toimista tietyillä 
Euroopan unionin etujen kannalta 
keskeisillä alueilla ja/tai keskeisissä maissa 
sekä sääntelemättömään maahanmuuttoon 
liittyvistä kysymyksistä kyseisillä alueilla 
ja/tai kyseisissä maissa. Euroopan unionin 
etujen kannalta keskeisiä alueita ja/tai 
maita valittaessa olisi sovellettava 
muuttoliikkeitä kuvaavia objektiivisia 
indikaattoreita, kuten sääntelemätöntä
muuttoliikettä koskevia tilastoja ja 
Frontexin laatimia riskianalyysejä, sekä 
otettava huomioon EU:n 
ulkosuhdepolitiikan tavoitteet.

Or. sv

Perustelu

Muuttoliikettä ja maahanmuuttoa koskevilla termeillä "laiton" ja "sääntelemätön" on 
tarkoitus kuvata yhtä ja samaa asiaa. Termi "laiton" korostaa kuitenkin asian 
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ongelmaulottuvuutta, minkä vuoksi on parempi käyttää termejä "sääntelemätön muuttoliike" 
ja "sääntelemätön maahanmuutto".

Tarkistus 8
Franziska Keller

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 377/2004
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-1) Muutetaan 1 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Tässä asetuksessa 
"maahanmuuttoalan yhteyshenkilöllä" 
tarkoitetaan yhden jäsenvaltion 
edustajaa, jonka 
maahanmuuttoviranomaiset tai muut 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
lähettäneet solmimaan ja ylläpitämään 
yhteyksiä vastaanottavan maan 
viranomaisiin edistääkseen pakotetun 
maahanmuuton syiden ehkäisemistä ja 
torjuntaa, [...] maahanmuuttajien 
vapaaehtoista paluuta ja laillisen 
maahanmuuton hallintoa."

Or. en

Tarkistus 9
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 377/2004
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Muutetaan 2 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
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"2. Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt 
keräävät tietoja joko operatiivisen ja/tai 
strategisen tason käyttöön. Näiden 
tietojen on erityisesti koskettava 
seuraavia aiheita:
– sääntelemättömät
maahanmuuttovirrat, jotka ovat 
peräisin vastaanottavasta maasta tai 
kulkevat sen kautta,
– reitit, joita nämä sääntelemättömät
maahanmuuttajat käyttävät 
saapuakseen jäsenvaltioiden alueille,
– sääntelemättömien maahanmuuttajien 
toimintatapa, esimerkiksi heidän 
käyttämänsä kuljetusvälineet ja 
avustajat,
– maahanmuuttajien salakuljetusta 
harjoittavien rikollisjärjestöjen 
olemassaolo ja toiminta,
– kaikki tapahtumat, jotka voivat joko 
nyt tai tulevaisuudessa aiheuttaa uusia 
suuntauksia sääntelemättömän
maahanmuuton alalla,
– menetelmät väärien henkilö- ja 
matkustusasiakirjojen valmistamiseksi 
ja näiden asiakirjojen väärentämiseksi,
– keinot ja tavat, joilla vastaanottavien 
maiden viranomaisia voidaan avustaa 
ehkäisemään alueiltaan peräisin olevia 
tai niiden kautta kulkevia 
sääntelemättömiä maahanmuuttovirtoja, 
– keinot ja tavat, joilla voidaan helpottaa 
sääntelemättömien maahanmuuttajien 
paluuta ja heidän palauttamistaan 
lähtömaihinsa, 
– edellä mainittuihin aiheisiin liittyvä 
lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö,
– varhaisvaroitusjärjestelmän kautta 
välitetyt tiedot,
– keinot välittömän humanitaarisen avun 
käynnistämiseksi laajojen 
maahanmuuttajajoukkojen saapuessa 
rajoille,
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– keinot laillisen maahanmuuton 
helpottamiseksi."

Or. fr

Perustelu

Voimme puhua laittomasta oleskelusta tai sääntelemättömästä maahanmuutosta, muttei ole 
sopivaa puhua laittomasta maahanmuutosta.

Lisäksi on syytä muistaa, että maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden toimintavaltuudet 
kattavat myös laillisen maahanmuuton, kuten maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston 
perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 377/2004 1 artiklan 1 kohdassa 
todetaan.

Tarkistus 10
Franziska Keller

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 377/2004
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-1 b) Muutetaan 2 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt 
keräävät tietoja joko operatiivisen ja/tai 
strategisen tason käyttöön. Näiden 
tietojen on erityisesti koskettava 
seuraavia aiheita:
– laittomat maahanmuuttovirrat, jotka 
ovat peräisin vastaanottavasta maasta 
tai kulkevat sen kautta,
– reitit, joita nämä laittomat 
maahanmuuttajat käyttävät 
saapuakseen jäsenvaltioiden alueille,
– laittomien maahanmuuttajien 
toimintatapa, esimerkiksi heidän 
käyttämänsä kuljetusvälineet ja 
avustajat,
– maahanmuuttajien salakuljetusta 
harjoittavien rikollisjärjestöjen 
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olemassaolo ja toiminta,
– kaikki tapahtumat, jotka voivat joko 
nyt tai tulevaisuudessa aiheuttaa uusia 
suuntauksia laittoman maahanmuuton 
alalla,
– menetelmät väärien henkilö- ja 
matkustusasiakirjojen valmistamiseksi 
ja näiden asiakirjojen väärentämiseksi,
– keinot ja tavat, joilla vastaanottavien 
maiden viranomaisia voidaan avustaa 
pakotetun maahanmuuton syiden 
torjumisessa,
– keinot ja tavat, joilla voidaan helpottaa 
laittomien maahanmuuttajien paluuta ja 
heidän palauttamistaan lähtömaihinsa,
– edellä mainittuihin aiheisiin liittyvä 
lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö,
– varhaisvaroitusjärjestelmän kautta 
välitetyt tiedot,
– vastaanottavan maan 
ihmisoikeustilannetta koskevat tiedot."

Or. en

Tarkistus 11
Franziska Keller

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 c kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 377/2004
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-1 c) Muutetaan 3 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Jäsenvaltioiden on järjestelmällisesti 
ja välittömästi ilmoitettava muille 
jäsenvaltioille, Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle lähettämistään 
maahanmuuttoalan yhteyshenkilöistä ja 
toimitettava kuvaus heidän tehtävistään. 
Komissio esittää neuvostolle ja 
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jäsenvaltioille yhteenvedon näistä 
tiedoista."

Or. en

Tarkistus 12
Franziska Keller

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 d kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 377/2004
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-1 d) Muutetaan 3 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Kunkin jäsenvaltion on myös 
ilmoitettava muille jäsenvaltioille sekä 
Euroopan parlamentille aikeistaan 
lähettää maahanmuuttoalan 
yhteyshenkilöitä kolmansiin maihin, 
jotta muut jäsenvaltiot voivat ilmaista 
kiinnostuksensa 5 artiklassa tarkoitetun, 
yhteyshenkilön lähettämistä koskevan 
yhteistyösopimuksen tekemiseen 
asianomaisen jäsenvaltion kanssa."

Or. en

Tarkistus 13
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 377/2004
4 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

"– vaihtavat tietoja ja käytännön
kokemuksia, erityisesti kokouksissa ja 
ICONetin välityksellä,"

 "– vaihtavat tietoja ja kokemuksia hyvistä 
käytännöistä, jotka liittyvät 
sääntelemättömän maahanmuuton ja 
ihmiskauppaverkostojen torjuntaan, 
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keinoihin, joilla varmistetaan pääsy 
turvapaikanhakumenettelyjen piiriin, sekä 
laillisen maahanmuuton hallintaan, 
erityisesti kokouksissa ja ICONetin 
välityksellä,"

Or. fr

Perustelu

On syytä täsmentää, minkä tyyppisiä tietoja ICONetin välityksellä on tarkoitus vaihtaa, ja 
säätää niin ikään hyvien käytäntöjen vaihdosta maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston 
puitteissa.

Tarkistus 14
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 377/2004
4 artikla – 1 kohta – 8 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) Lisätään 4 artiklan 1 kohtaan 8 a 
luetelmakohta seuraavasti: 
"– laativat yhteisen tiedotuspolitiikan 
lähtömaiden väestön tietoisuuden 
edistämiseksi laillisten 
maahanmuuttoväylien olemassaolosta ja 
niiden väestön varoittamiseksi 
sääntelemättömään maahanmuuttoon ja 
ihmiskauppaverkostoihin liittyvistä 
riskeistä."

Or. fr

Perustelu

Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöjen tehtävien keskiöön on tarpeen lisätä myös paikallisen 
väestön tietoisuuden edistäminen ihmiskauppaverkostoihin ja sääntelemättömään 
maahanmuuttoon liittyvistä riskeistä.



AM\795577FI.doc 13/21 PE430.622v01-00

FI

Tarkistus 15
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 377/2004
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

"2. Komission ja asetuksella (EY) N:o 
2007/2004 perustetun Frontexin edustajilla 
on oikeus osallistua maahanmuuttoalan 
yhteyshenkilöiden verkoston puitteissa 
järjestettäviin kokouksiin, mutta kokouksia 
voidaan pitää myös ilman näiden 
edustajien läsnäoloa operatiivisten 
seikkojen sitä edellyttäessä. Kokouksiin 
voidaan tarvittaessa kutsua myös muita 
elimiä ja viranomaisia."

"2. Komission ja asetuksella (EY) N:o 
2007/2004 perustetun Frontexin edustajilla 
on oikeus osallistua maahanmuuttoalan 
yhteyshenkilöiden verkoston puitteissa 
järjestettäviin kokouksiin, mutta kokouksia 
voidaan pitää myös ilman näiden 
edustajien läsnäoloa operatiivisten 
seikkojen sitä edellyttäessä. Kokouksiin 
voidaan tarvittaessa kutsua myös muita, 
muuttovirtojen hallinnasta vastaaviin 
kansallisiin hallintoihin kuuluvia elimiä 
ja viranomaisia."

Or. fr

Perustelu

Tässä kohdin on tarpeen täsmentää, mitä viranomaisia todella voidaan kutsua 
maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston puitteissa järjestettäviin kokouksiin.

Tarkistus 16
Rui Tavares

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 377/2004
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

"2. Komission ja asetuksella (EY) N:o 
2007/2004 perustetun Frontexin edustajilla 
on oikeus osallistua maahanmuuttoalan 
yhteyshenkilöiden verkoston puitteissa 
järjestettäviin kokouksiin, mutta kokouksia 
voidaan pitää myös ilman näiden 
edustajien läsnäoloa operatiivisten 

"2. Komission ja asetuksella (EY) N:o 
2007/2004 perustetun Frontexin sekä 
Euroopan turvapaikka-asioiden 
tukiviraston edustajilla on oikeus osallistua 
maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden 
verkoston puitteissa järjestettäviin 
kokouksiin, mutta kokouksia voidaan pitää 
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seikkojen sitä edellyttäessä. Kokouksiin 
voidaan tarvittaessa kutsua myös muita 
elimiä ja viranomaisia."

myös ilman näiden edustajien läsnäoloa 
operatiivisten seikkojen sitä edellyttäessä. 
Kokouksiin voidaan tarvittaessa kutsua 
myös muita elimiä ja viranomaisia."

Or. en

Tarkistus 17
Franziska Keller, Hélène Flautre

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 377/2004
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

"2. Komission ja asetuksella (EY) 
N:o 2007/2004 perustetun Frontexin 
edustajilla on oikeus osallistua 
maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden 
verkoston puitteissa järjestettäviin 
kokouksiin, mutta kokouksia voidaan pitää 
myös ilman näiden edustajien läsnäoloa 
operatiivisten seikkojen sitä edellyttäessä.
Kokouksiin voidaan tarvittaessa kutsua 
myös muita elimiä ja viranomaisia."

"2. Komission ja asetuksella (EY) N:o 
2007/2004 perustetun Frontexin sekä 
kansainvälisten riippumattomien elinten, 
kuten Yhdistyneiden Kansakuntien 
pakolaisasiain päävaltuutetun toimiston, 
edustajilla on oikeus osallistua 
maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden 
verkoston puitteissa järjestettäviin 
kokouksiin, mutta kokouksia voidaan pitää 
myös ilman näiden edustajien läsnäoloa 
operatiivisten seikkojen sitä edellyttäessä. 
Kokouksiin voidaan tarvittaessa kutsua 
myös muita elimiä ja viranomaisia."

Or. en

Tarkistus 18
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 377/2004
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

"1. Euroopan unionin puheenjohtajana "1. Euroopan unionin puheenjohtajana 
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toimivan jäsenvaltion tai, jos kyseinen 
jäsenvaltio ei ole maassa tai alueella 
edustettuna, puheenjohtajan tehtävää 
hoitavan jäsenvaltion on laadittava kunkin 
puolivuotiskauden lopussa neuvostolle, 
Euroopan parlamentille ja komissiolle 
kertomus Euroopan unionin etujen 
kannalta keskeisillä alueilla ja/tai 
keskeisissä maissa toimivien 
maahanmuuttoalan
yhteyshenkilöverkostojen toiminnasta sekä 
tilanteesta kyseisillä alueilla ja/tai 
kyseisissä maissa laittomaan
maahanmuuttoon liittyvien asioiden osalta. 
Sen jälkeen kun jäsenvaltioita ja 
komissiota on kuultu, Euroopan unionin 
etujen kannalta keskeiset alueet ja/tai maat 
on valittava soveltamalla muuttoliikkeitä 
kuvaavia objektiivisia indikaattoreita, 
kuten laitonta muuttoliikettä koskevia 
tilastoja ja Frontexin laatimia 
riskianalyyseja, ja ottaen huomioon EU:n 
ulkosuhdepolitiikan tavoitteet.

toimivan jäsenvaltion tai, jos kyseinen 
jäsenvaltio ei ole maassa tai alueella 
edustettuna, puheenjohtajan tehtävää 
hoitavan jäsenvaltion on laadittava kunkin 
puolivuotiskauden lopussa neuvostolle, 
Euroopan parlamentille ja komissiolle 
kertomus maahanmuuttovirtojen kannalta 
keskeisimmillä alueilla ja/tai 
keskeisimmissä maissa toimivien 
maahanmuuttoalan 
yhteyshenkilöverkostojen toiminnasta sekä 
tilanteesta kyseisillä alueilla ja/tai 
kyseisissä maissa sääntelemättömään
maahanmuuttoon liittyvien asioiden osalta. 
Sen jälkeen kun jäsenvaltioita ja 
komissiota on kuultu, Euroopan unionin 
etujen kannalta keskeiset alueet ja/tai maat 
on valittava soveltamalla muuttoliikkeitä 
kuvaavia objektiivisia indikaattoreita, 
kuten sääntelemätöntä muuttoliikettä 
koskevia tilastoja ja Frontexin laatimia 
riskianalyyseja, ja ottaen huomioon EU:n 
ulkosuhdepolitiikan tavoitteet.

Or. fr

Perustelu

Voimme puhua laittomasta oleskelusta tai sääntelemättömästä maahanmuutosta, muttei ole 
sopivaa puhua laittomasta maahanmuutosta.

Tarkistus 19
Rui Tavares

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 377/2004
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

"1. Euroopan unionin puheenjohtajana 
toimivan jäsenvaltion tai, jos kyseinen 
jäsenvaltio ei ole maassa tai alueella 
edustettuna, puheenjohtajan tehtävää 
hoitavan jäsenvaltion on laadittava kunkin 

"1. Euroopan unionin puheenjohtajana 
toimivan jäsenvaltion tai, jos kyseinen 
jäsenvaltio ei ole maassa tai alueella 
edustettuna, puheenjohtajan tehtävää 
hoitavan jäsenvaltion on laadittava kunkin 
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puolivuotiskauden lopussa neuvostolle, 
Euroopan parlamentille ja komissiolle 
kertomus Euroopan unionin etujen 
kannalta keskeisillä alueilla ja/tai 
keskeisissä maissa toimivien 
maahanmuuttoalan 
yhteyshenkilöverkostojen toiminnasta sekä 
tilanteesta kyseisillä alueilla ja/tai 
kyseisissä maissa laittomaan
maahanmuuttoon liittyvien asioiden 
osalta. Sen jälkeen kun jäsenvaltioita ja 
komissiota on kuultu, Euroopan unionin 
etujen kannalta keskeiset alueet ja/tai maat 
on valittava soveltamalla muuttoliikkeitä 
kuvaavia objektiivisia indikaattoreita, 
kuten laitonta muuttoliikettä koskevia 
tilastoja ja Frontexin laatimia 
riskianalyyseja, ja ottaen huomioon EU:n 
ulkosuhdepolitiikan tavoitteet.

puolivuotiskauden lopussa neuvostolle, 
Euroopan parlamentille ja komissiolle 
kertomus Euroopan unionin etujen 
kannalta keskeisillä alueilla ja/tai 
keskeisissä maissa toimivien 
maahanmuuttoalan 
yhteyshenkilöverkostojen toiminnasta sekä 
tilanteesta kyseisillä alueilla ja/tai 
kyseisissä maissa sääntelemättömään
muuttoliikkeeseen liittyvien asioiden 
osalta. Sen jälkeen kun jäsenvaltioita ja 
komissiota on kuultu, Euroopan unionin 
etujen kannalta keskeiset alueet ja/tai maat 
on valittava soveltamalla muuttoliikkeitä 
kuvaavia objektiivisia indikaattoreita, 
kuten Frontexin ja Euroopan turvapaikka-
asioiden tukiviraston laatimia tilastoja, ja 
otettava huomioon EU:n 
ulkosuhdepolitiikan tavoitteet.

Or. en

Tarkistus 20
Franziska Keller, Hélène Flautre

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 377/2004
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

"1. Euroopan unionin puheenjohtajana 
toimivan jäsenvaltion tai, jos kyseinen 
jäsenvaltio ei ole maassa tai alueella 
edustettuna, puheenjohtajan tehtävää 
hoitavan jäsenvaltion on laadittava kunkin 
puolivuotiskauden lopussa neuvostolle, 
Euroopan parlamentille ja komissiolle 
kertomus Euroopan unionin etujen 
kannalta keskeisillä alueilla ja/tai 
keskeisissä maissa toimivien 
maahanmuuttoalan 
yhteyshenkilöverkostojen toiminnasta sekä 
tilanteesta kyseisillä alueilla ja/tai 
kyseisissä maissa laittomaan 

"1. Euroopan unionin puheenjohtajana 
toimivan jäsenvaltion tai, jos kyseinen 
jäsenvaltio ei ole maassa tai alueella 
edustettuna, puheenjohtajan tehtävää 
hoitavan jäsenvaltion on laadittava kunkin 
puolivuotiskauden lopussa neuvostolle, 
Euroopan parlamentille ja komissiolle 
kertomus Euroopan unionin etujen 
kannalta keskeisillä alueilla ja/tai 
keskeisissä maissa toimivien 
maahanmuuttoalan 
yhteyshenkilöverkostojen toiminnasta sekä 
tilanteesta kyseisillä alueilla ja/tai 
kyseisissä maissa lailliseen ja laittomaan 
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maahanmuuttoon liittyvien asioiden osalta. 
Sen jälkeen kun jäsenvaltioita ja 
komissiota on kuultu, Euroopan unionin 
etujen kannalta keskeiset alueet ja/tai maat 
on valittava soveltamalla muuttoliikkeitä 
kuvaavia objektiivisia indikaattoreita, 
kuten laitonta muuttoliikettä koskevia 
tilastoja ja Frontexin laatimia 
riskianalyyseja, ja ottaen huomioon EU:n 
ulkosuhdepolitiikan tavoitteet.

maahanmuuttoon liittyvien asioiden osalta 
ihmisoikeuksiin perustuva lähestymistapa 
mukaan lukien. Sen jälkeen kun 
jäsenvaltioita, Euroopan parlamenttia ja 
komissiota on kuultu, Euroopan unionin 
etujen kannalta keskeiset alueet ja/tai maat 
on valittava soveltamalla muuttoliikkeitä 
kuvaavia objektiivisia indikaattoreita, 
kuten laillista ja laitonta muuttoliikettä 
koskevia tilastoja, ihmisoikeustilannetta ja 
Frontexin laatimia riskianalyyseja, ja 
ottaen huomioon EU:n ulkosuhdepolitiikan 
tavoitteet.

Or. en

Tarkistus 21
Cecilia Wikström

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 377/2004
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

"1. Euroopan unionin puheenjohtajana 
toimivan jäsenvaltion tai, jos kyseinen 
jäsenvaltio ei ole maassa tai alueella 
edustettuna, puheenjohtajan tehtävää 
hoitavan jäsenvaltion on laadittava kunkin 
puolivuotiskauden lopussa neuvostolle, 
Euroopan parlamentille ja komissiolle 
kertomus Euroopan unionin etujen 
kannalta keskeisillä alueilla ja/tai 
keskeisissä maissa toimivien 
maahanmuuttoalan 
yhteyshenkilöverkostojen toiminnasta sekä 
tilanteesta kyseisillä alueilla ja/tai 
kyseisissä maissa laittomaan
maahanmuuttoon liittyvien asioiden osalta. 
Sen jälkeen kun jäsenvaltioita ja 
komissiota on kuultu, Euroopan unionin 
etujen kannalta keskeiset alueet ja/tai maat 
on valittava soveltamalla muuttoliikkeitä 
kuvaavia objektiivisia indikaattoreita, 

"1. Euroopan unionin puheenjohtajana 
toimivan jäsenvaltion tai, jos kyseinen 
jäsenvaltio ei ole maassa tai alueella 
edustettuna, puheenjohtajan tehtävää 
hoitavan jäsenvaltion on laadittava kunkin 
puolivuotiskauden lopussa neuvostolle, 
Euroopan parlamentille ja komissiolle 
kertomus Euroopan unionin etujen 
kannalta keskeisillä alueilla ja/tai 
keskeisissä maissa toimivien 
maahanmuuttoalan 
yhteyshenkilöverkostojen toiminnasta sekä 
tilanteesta kyseisillä alueilla ja/tai 
kyseisissä maissa sääntelemättömään
maahanmuuttoon liittyvien asioiden osalta. 
Sen jälkeen kun jäsenvaltioita ja 
komissiota on kuultu, Euroopan unionin 
etujen kannalta keskeiset alueet ja/tai maat 
on valittava soveltamalla muuttoliikkeitä 
kuvaavia objektiivisia indikaattoreita, 
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kuten laitonta muuttoliikettä koskevia 
tilastoja ja Frontexin laatimia 
riskianalyyseja, ja ottaen huomioon EU:n 
ulkosuhdepolitiikan tavoitteet.

kuten sääntelemätöntä maahanmuuttoa
koskevia tilastoja ja Frontexin laatimia 
riskianalyyseja, ja ottaen huomioon EU:n 
ulkosuhdepolitiikan tavoitteet.

Or. sv

Perustelu

Muuttoliikettä ja maahanmuuttoa koskevilla termeillä "laiton" ja "sääntelemätön" on 
tarkoitus kuvata yhtä ja samaa asiaa. Termi "laiton" korostaa kuitenkin asian 
ongelmaulottuvuutta, minkä vuoksi on parempi käyttää termejä "sääntelemätön muuttoliike" 
ja "sääntelemätön maahanmuutto".

Tarkistus 22
Franziska Keller, Hélène Flautre

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 377/2004
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio laatii edellä mainittujen 
kertomusten perusteella neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille vuosittain 
tosiseikkoja koskevan yhteenvedon 
maahanmuuttoalan 
yhteyshenkilöverkostojen kehityksestä."

3. Komissio laatii edellä mainittujen 
kertomusten perusteella neuvostolle ja
Euroopan parlamentille vuosittain 
tosiseikkoja koskevan yhteenvedon 
maahanmuuttoalan 
yhteyshenkilöverkostojen kehityksestä 
sekä arvion niiden toiminnasta varsinkin, 
mitä tulee kansainvälisen 
ihmisoikeuslainsäädännön turvaamiseen 
ja noudattamiseen."

Or. en

Tarkistus 23
Emine Bozkurt

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 377/2004
6 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Kyseiset kertomukset ovat keskeinen 
tietolähde valmisteltaessa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle toimitettavaa 
vuotuista arviointikertomusta, jonka 
komissio laatii tietyillä alueilla ja/tai 
tietyissä maissa vallitsevasta tilanteesta 
tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että neuvostolle ja Euroopan parlamentille laaditaan arvio kyseisten 
maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkostojen toiminnasta, jotta niiden tehokkuutta voidaan 
arvioida.

Tarkistus 24
Emine Bozkurt

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 377/2004
6 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Arviointikertomuksissa on käsiteltävä 
erityisesti maahanmuuttoalan 
yhteyshenkilöverkostojen toimintaa 
sääntelemätöntä maahanmuuttoa, 
ihmissalakuljetusta ja ihmiskauppaa, 
ulkorajoja sekä sääntelemättömien 
maahanmuuttajien paluuta koskevan 
yhteisen politiikan kehittämisessä. Lisäksi 
kertomuksiin on sisällyttävä arvio 
maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden 
lähettämisen mahdollisista vaikutuksista 
kyseessä olevista kolmansista maista 
tulevien turvapaikanhakijoiden tai 
kansainvälistä suojelua koskevien 
hakemusten määrään sekä selvitys niiden 
matkustajien määrästä, joilta lentoyhtiöt 
ovat evänneet pääsyn lennolle sellaisilla 
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lentokentillä, joille yhteyshenkilöitä on 
lähetetty.

Or. en

Perustelu

Jotta arviointikertomuksissa voidaan arvioida maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden 
lähettämisen tehokkuutta, mitä tulee tärkeisiin yhteisiin poliittisiin tavoitteisiin, niissä pitäisi 
käsitellä etupäässä kyseisten yhteyshenkilöiden työskentelyä yhteisen politiikan kehittämiseksi 
sääntelemätöntä maahanmuuttoa, ihmissalakuljetusta jne. koskevissa asioissa. On niin ikään 
tarpeen selvittää, onko yhteyshenkilöiden lähettämisellä vaikutusta kyseessä olevista 
kolmansista maista tulevien turvapaikanhakijoiden tai kansainvälistä suojelua koskevien 
hakemusten määrään ja yhteyshenkilöiden ja lentoyhtiöiden väliseen yhteistyöhön, sekä 
vaikuttaako se mahdollisesti lentoyhtiöiden tekemiin päätöksiin matkustajien pääsyn 
epäämisestä Euroopan-lennoille.

Tarkistus 25
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 377/2004
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Lisätään asetukseen artikla 
seuraavasti: 

"6 a artikla
Maahanmuuttoalan 
yhteyshenkilöverkosto kunnioittaa 
toiminnassaan demokratiaa, 
perusoikeuksia, avoimuusperiaatetta sekä 
maiden kansallista suvereniteettia ja 
niiden lainsäädäntöä."

Or. fr

Perustelu

On tarpeen muistuttaa kontekstista, johon maahanmuuttoalan yhteyshenkilöjen toiminta 
liittyy, ottaen erityisesti huomioon perusoikeudet sekä vaatimuksen demokraattisesta 
avoimuudesta.
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