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Tarkistus 15
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI 
vähimmäisvaatimuksista kolmansien 
maiden kansalaisten ja 
kansalaisuudettomien henkilöiden 
määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua 
saaviksi henkilöiksi sekä myönnetyn 
suojelun sisällöstä

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI 
vähimmäisvaatimuksista kolmansien 
maiden kansalaisten ja 
kansalaisuudettomien henkilöiden 
määrittelemiseksi pakolaisiksi ja muutoin 
kansainvälistä suojelua tarvitseviksi
henkilöiksi sekä myönnetyn suojelun 
sisällöstä;

Or. de

Tarkistus 16
Georgios Papanikolaou

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Eurooppa-neuvosto totesi 16 päivänä 
lokakuuta 2008 hyväksytyssä Euroopan 
maahanmuutto- ja 
turvapaikkasopimuksessa, että 
jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja 
suojelun myöntämisessä ja sen muodoissa, 
ja pyysi tekemään uusia aloitteita Haagin 
ohjelman mukaisen yhteisen 
eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän 
viimeistelemiseksi ja sitä kautta entistä 
korkeampitasoisen suojelun tarjoamiseksi.

(8) Eurooppa-neuvosto totesi 16 päivänä 
lokakuuta 2008 hyväksytyssä Euroopan 
maahanmuutto- ja 
turvapaikkasopimuksessa, että 
jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja 
suojelun myöntämisessä ja sen muodoissa, 
ja pyysi tekemään uusia aloitteita Haagin 
ohjelman mukaisen yhteisen 
eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän 
viimeistelemiseksi ja sitä kautta entistä 
korkeampitasoisen suojelun tarjoamiseksi. 
Sopimuksessa todettiin myös, että jos 
jäsenvaltioiden turvapaikkajärjestelmään 
kohdistuu erityistä ja suhteettoman suurta 
painetta varsinkin niiden sijainnista tai 
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väestötilanteesta johtuen, 
solidaarisuudella on pyrittävä siirtämään 
kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä 
kyseisistä jäsenvaltioista muihin 
jäsenvaltioihin.

Or. el

Tarkistus 17
Georgios Papanikolaou

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 α kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 80 artiklan mukaan 
unionin rajavalvonta-, turvapaikka- ja 
maahanmuuttopolitiikassa noudatetaan 
jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja 
oikeudenmukaisen vastuunjaon 
periaatetta, myös rahoituksen osalta, ja 
unionin tämän luvun nojalla antamiin 
säädöksiin sisällytetään tarvittaessa aina 
asianmukaisia toimenpiteitä tämän 
periaatteen soveltamiseksi.

Or. el

Tarkistus 18
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Soveltaessaan tätä direktiiviä
jäsenvaltioiden olisi otettava ensisijaisesti 
huomioon lapsen etu lapsen oikeuksista 
vuonna 1989 tehdyn Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleissopimuksen mukaisesti.

(17) Soveltaessaan tämän direktiivin 
säännöksiä jäsenvaltioiden olisi otettava 
ensisijaisesti huomioon lapsen etu lapsen 
oikeuksista vuonna 1989 tehdyn 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksen mukaisesti.
Jäsenvaltioiden olisi alaikäisen etua 
arvioidessaan otettava huomioon 



AM\836911FI.doc 5/55 PE452.552v01-00

FI

erityisesti seuraavat tekijät:
perhe-elämän suoja, joka tarjoaa 
mahdollisuuden perheen yhdistämiseen 
huoltajastaan eroon joutuneiden 
alaikäisten kohdalla, jos se on lapsen 
edun mukaista;
alaikäisen hyvinvointi ja sosiaalinen 
kehitys, ottaen huomioon hänen etnisen, 
uskonnollisen, kulttuurisen, kielellisen ja 
uskonnollisen taustansa ja ottaen 
huomioon myös vakauden ja jatkuvuuden 
tarpeen hoito- ja huoltojärjestelyissä sekä 
terveydenhuolto- ja koulutuspalvelujen 
saatavuuden;
turvallisuusnäkökohdat, erityisesti jos 
alaikäisellä on riski joutua kaikenlaisen 
väkivallan ja hyväksikäytön, ihmiskauppa 
mukaan luettuna, uhriksi sekä
alaikäisen näkemykset siten, että tällaisia 
näkemyksiä painotetaan asiaankuuluvasti 
hänen ikänsä ja kehitystasonsa 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 19
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Soveltaessaan tätä direktiiviä 
jäsenvaltioiden olisi otettava ensisijaisesti 
huomioon lapsen etu lapsen oikeuksista 
vuonna 1989 tehdyn Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleissopimuksen mukaisesti.

(17) Soveltaessaan tätä direktiiviä 
jäsenvaltioiden olisi otettava ensisijaisesti 
huomioon lapsen etu lapsen oikeuksista 
vuonna 1989 tehdyn Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleissopimuksen mukaisesti.

Jäsenvaltioiden olisi lapsen etua 
arvioidessaan otettava huomioon 
erityisesti seuraavat tekijät:
a) perhe-elämän suoja, mukaan luettuna 
perheen yhdistämisen mahdollisuus 
jäsenvaltioiden alueella tai myös niiden 
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alueen ulkopuolella perheestään eroon 
joutuneiden lasten kohdalla;
b) lapsen hyvinvointi ja sosiaalinen 
kehitys, ottaen erityisesti huomioon hänen 
etnisen, uskonnollisen, kulttuurisen ja 
kielellisen taustansa ja ottaen huomioon 
myös vakauden ja jatkuvuuden tarpeen 
hoito- ja huoltojärjestelyissä sekä 
terveydenhuolto- ja koulutuspalvelujen 
saatavuuden;
c) turvallisuusnäkökohdat erityisesti 
silloin kun lapsella on riski joutua 
väkivallan ja hyväksikäytön, ihmiskauppa 
mukaan luettuna, uhriksi;
d) lapsen toiveet siten, että nämä toiveet 
otetaan huomioon hänen ikänsä ja 
kehitystasonsa mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Jotta lapsen etu voidaan ottaa huomioon, jäsenvaltioiden on pohdittava perheiden 
yhdistämistä sekä niiden alueella että niiden alueen ulkopuolella.

Tarkistus 20
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) On tarpeen laajentaa 
perheenjäsenten käsitettä ottaen 
huomioon riippuvuussuhteen 
erityisolosuhteet ja lapsen etuun 
kiinnitettävä erityishuomio.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Perhesiteiden todistamiseen liittyvien väärinkäytösten ja vaikeuksien välttämiseksi ja 
ydinperheen edun vuoksi on syytä käyttää tiukemmin määriteltyä perheen käsitettä.
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Tarkistus 21
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Suojelun tarjoajia voivat olla valtion 
lisäksi myös sellaiset tässä direktiivissä 
asetetut edellytykset täyttävät puolueet tai 
järjestöt, kansainväliset järjestöt mukaan 
luettuina, jotka pitävät valtioon sisältyvää 
aluetta tai laajempaa osaa valtion alueesta 
valvonnassaan ja jotka ovat halukkaita ja 
kykeneviä noudattamaan 
oikeusvaltioperiaatetta. Tällaisen suojelun 
pitäisi olla vaikuttavaa ja luonteeltaan 
kestävää.

(25) Suojelun tarjoajia voivat olla valtion 
lisäksi myös sellaiset tässä direktiivissä 
asetetut edellytykset täyttävät puolueet tai 
järjestöt, kansainväliset järjestöt mukaan 
luettuina, jotka pitävät valtioon sisältyvää 
aluetta tai laajempaa osaa valtion alueesta 
valvonnassaan. Tällaisen suojelun pitäisi 
olla vaikuttavaa ja luonteeltaan kestävää.

Or. de

Perustelu

Oikeusvaltion periaate ja suojelua tarjoavan toimijan oikeutus eivät kuulu tämän direktiivin 
tavoitteiden ja sääntelyn piiriin. Ensisijaista on pikemminkin kansainvälistä suojelua hakevan 
henkilön turvallisuus ja suojelu. Se, minkä hallitus- tai valtiomuodon piirissä tämä toteutuu, 
liittyy hyvän hallintotavan ja demokratisoinnin kysymyksiin eikä siitä päätetä yhteisen 
eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän yhteydessä.

Tarkistus 22
Sylvie Guillaume

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Suojelun tarjoajia voivat olla valtion 
lisäksi myös sellaiset tässä direktiivissä 
asetetut edellytykset täyttävät puolueet tai 
järjestöt, kansainväliset järjestöt mukaan 
luettuina, jotka pitävät valtioon sisältyvää 
aluetta tai laajempaa osaa valtion 
alueesta valvonnassaan ja jotka ovat 

(25) Suojelun tarjoajia voivat olla vain 
valtiot, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä 
noudattamaan oikeusvaltioperiaatetta. 
Tällaisen suojelun pitäisi olla vaikuttavaa 
ja luonteeltaan kestävää.
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halukkaita ja kykeneviä noudattamaan 
oikeusvaltioperiaatetta. Tällaisen suojelun 
pitäisi olla vaikuttavaa ja luonteeltaan 
kestävää.

Or. fr

Perustelu

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et de 
nature durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques 
internationaux sur les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement 
responsables en cas de non-respect  des obligations internationales en matière de protection 
des réfugiés et des droits de l'Homme.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 23
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Alkuperämaassa tarjottavan suojelun 
pitäisi olla käytännössä hakijan saatavilla 
alkuperämaan osassa, mihin hän voi 
turvallisesti ja laillisesti matkustaa, mihin 
hänellä on pääsy ja mihin hän voi jäädä.

(26) Alkuperämaassa tarjottavan suojelun 
pitäisi olla käytännössä hakijan saatavilla 
alkuperämaan osassa, mihin hän voi 
matkustaa joutumatta vaaraan ja ilman 
seuraamuksia ja missä hän voi elää.

Or. de

Perustelu

Eurooppalaisen mittapuun mukainen saapuminen ja asettautuminen alueelle ei ole kaikissa 
alkuperämaissa mahdollista puutteellisten valtiorakenteiden vuoksi. Tällaisten muodollisten 
tai muiden rakenteiden puuttuminen ei kuitenkaan ole itsessään este alkuperämaassa 
tarjottavan suojelun saamiselle tai osoitus turvallisuuspuutteista.
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Tarkistus 24
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Alkuperämaassa tarjottavan suojelun 
pitäisi olla käytännössä hakijan saatavilla 
alkuperämaan osassa, mihin hän voi 
turvallisesti ja laillisesti matkustaa, mihin 
hänellä on pääsy ja mihin hän voi jäädä.

(26) Alkuperämaassa tarjottavan suojelun 
pitäisi olla käytännössä hakijan saatavilla 
alkuperämaan osassa, mihin hän voi 
turvallisesti ja laillisesti matkustaa, mihin 
hänellä on pääsy ja mihin hän voi jäädä ja 
missä hänen voidaan kohtuudella odottaa 
oleskelevan. Erityisesti jäsenvaltioiden 
olisi kohtuutta arvioidessaan otettava 
asianmukaisesti huomioon seuraavat 
tekijät: hakijan henkilökohtaiset 
olosuhteet, aiempi vaino, turvallisuus, 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja 
mahdollisuus selviytyä taloudellisesti 
maan kyseisessä osassa.

Or. en

Perustelu

Näin lähennettäisiin tekstiä UNHCR:n kansainvälistä suojelua koskeviin suosituksiin lento-
tai siirtovaihtoehdosta alkuperämaassa vuoden 1951 pakolaisten oikeusasemaa koskevan 
yleissopimuksen 1 artiklan A 2 kohdan ja vuoden 1967 pöytäkirjan yhteydessä. 

Tarkistus 25
Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Arvioidessaan alaikäisten tekemiä 
hakemuksia kansainvälisen suojelun 
saamiseksi jäsenvaltioiden olisi tarpeen 
ottaa huomioon erityisesti lapsiin 
kohdistuvat vainon muodot.

(27) Arvioidessaan alaikäisten tekemiä 
hakemuksia kansainvälisen suojelun 
saamiseksi jäsenvaltioiden olisi tarpeen 
ottaa huomioon erityisesti lapsiin 
kohdistuvat vainon muodot, kuten 
alaikäisen työhönotto, lapsikauppa, 
naisten sukupuolielinten silpominen, 
perhe- ja kotiväkivalta, pakkoavioliitto tai 
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alaikäisen avioliitto ja pakkotyö.

Or. en

Perustelu

Tässä lisäyksessä esitetään ei-tyhjentävä luettelo joistakin lapsiin kohdistuvan vainon 
muodoista, jotka olisi otettava huomioon. 

Tarkistus 26
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Kansainvälistä suojelua koskevia 
hakemuksia arvioidessaan jäsenvaltioiden 
on myös otettava asianmukaisesti 
huomioon samanaikaiset oikeudelliset 
perinteet tai tavat, joihin kuuluu henkilön 
fyysistä koskemattomuutta tai ihmisarvoa 
loukkaavia tekoja, kuten sukuelinten 
silpominen, kivittäminen, pakkoavioliitot 
tai kunniarikokset,

Or. es

Perustelu

Tämä uusi johdanto-osan kappale on johdonmukainen niiden artikloihin esitettyjen 
tarkistusten kanssa, jotka koskevat oikeusperinteitä ja tapoja, joilla loukataan henkilön 
fyysistä koskemattomuutta tai ihmisarvoa.

Tarkistus 27
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) On myös tarpeen ottaa käyttöön 
”tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään 

(29) On myös tarpeen ottaa käyttöön 
”tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään 
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kuulumisen” perusteella tapahtuvan vainon 
yhteinen käsite. Tiettyä yhteiskunnallista 
ryhmää määriteltäessä hakijan 
sukupuolesta johtuvat seikat olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon.

kuulumisen” perusteella tapahtuvan vainon 
yhteinen käsite. Tiettyä yhteiskunnallista 
ryhmää määriteltäessä hakijan 
sukupuolesta johtuvat seikat olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon. Tässä 
yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota naisten sukupuolielinten 
silpomisen ja pakkoabortin ja -
sterilisoinnin kaltaisiin seikkoihin.

Or. it

Perustelu

Sukupuolielinten silpominen ja pakkoabortti ja -sterilisointi ovat vakavia rikkomuksia naisia 
kohtaan, ja siksi ne olisi mainittava erityisesti tässä direktiivissä. Euroopan neuvoston 
parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselmassa 1765 (2010) viitataan erityisesti siihen, 
että tällaiset tekijät on otettava huomioon turvapaikkahakemuksia arvioitaessa.

Tarkistus 28
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(36 a) Toissijaisen suojeluaseman 
saaneiden henkilöiden perheenjäsenille 
annettujen etuuksien tulee olla 
kohtuulliset verrattuna toissijaisen 
suojelun myöntämisen edellytykset 
täyttäneiden henkilöiden saamiin etuihin 
ilman, että niiden on välttämättä oltava 
samanlaiset.

Or. de

Perustelu

Koska kansainvälisen suojelun saamiseen on erilaisia syitä ja sen vuoksi oleskelun kesto 
jäsenvaltioissa vaihtelee, on edelleen oltava mahdollista erottaa toisistaan pakolaisille ja 
toissijaisen suojeluaseman saaneille henkilöille tarkoitetut palvelut.
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Tarkistus 29
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) On tarpeen varmistaa 
syrjimättömyysperiaatteen täysimääräinen 
noudattaminen ja samalla vastata Haagin 
ohjelmassa esitettyyn pyyntöön ottaa 
käyttöön yhdenmukainen asema. Tätä 
varten olisi toissijaista suojelua saaville 
tarpeellisia ja objektiivisesti perusteltuja 
poikkeuksia lukuun ottamatta
myönnettävä samat oikeudet ja etuudet 
samoin kelpoisuusedellytyksin kuin 
pakolaisille.

(37) On tarpeen varmistaa 
syrjimättömyysperiaatteen täysimääräinen 
noudattaminen. Toissijaista suojelua 
saaville olisi myönnettävä samat oikeudet 
ja etuudet samoin kelpoisuusedellytyksin 
kuin pakolaisille sikäli, kuin se on 
tarpeellista ja objektiivisesti perusteltua.
Samalla on oltava edelleen mahdollista 
erottaa toisistaan yhdenmukainen 
turvapaikka-asema ja yhdenmukainen 
toissijaisen suojelun asema Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
78 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union sieht eine Unterscheidung 
zwischen Flüchtlingen und Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, vor.
Wenngleich das Ziel eine sachlich gerechtfertigte Annäherung der Leistungen für beide 
Statusformen ist, muss auf Grund der unterschiedlichen Gründe für die Inanspruchnahme von 
internationalem Schutz und der daraus resultierenden unterschiedlichen Aufenthaltslänge im 
Mitgliedstaats daher weiterhin eine Unterscheidung in den Leistungen für Flüchtlinge und 
Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, möglich sein.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 30
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Jotta kansainvälistä suojelua saavat (39) Jotta kansainvälistä suojelua saavat 
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voivat paremmin käyttää direktiivissä 
säädettyjä oikeuksia ja etuuksia, on tarpeen 
ottaa huomioon heidän erityistarpeensa ja 
heidän kotouttamiseensa liittyvät 
erityishaasteet.

voivat paremmin käyttää direktiivissä 
säädettyjä oikeuksia ja etuuksia, on tarpeen 
ottaa huomioon heidän erityistarpeensa ja 
heidän kotouttamiseensa liittyvät 
erityishaasteet. Samalla kansainvälistä 
suojelua saavien henkilöiden on 
osallistuttava itse kotoutumiseensa 
yhteiskuntaan osallistumalla tarjottaville 
kotouttamiskursseille ja noudatettava 
jäsenvaltioiden vapaiden ja 
demokraattisten oikeusjärjestysten 
perusnormeja, joita ovat erityisesti 
ihmisarvon koskemattomuus, miesten ja 
naisten tasa-arvo, valtion ja kirkon 
erottaminen sekä uskonnonvapaus. 
Toissijaisen suojeluaseman saaneiden
henkilöiden on osallistuttava tarjottaville 
kotouttamiskursseille, mikäli 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset katsovat sen tarpeelliseksi.

Or. de

Perustelu

Kansainvälistä suojelua koskevien oikeuksien käyttämiseen liittyy myös velvollisuuksia. Siihen 
kuuluvat yleisesti vallitsevan oikeusjärjestyksen noudattaminen sekä osallistuminen 
jäsenvaltion tarjoamille kotouttamiskursseille.

Tarkistus 31
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Erityisesti sosiaalisen ahdingon 
välttämiseksi on asianmukaista antaa osana 
sosiaalipalveluja syrjimättömästi riittävä 
sosiaaliapu ja toimeentuloturva 
kansainvälistä suojelua saaville.

(43) Erityisesti sosiaalisen ahdingon 
välttämiseksi on asianmukaista antaa osana 
sosiaalipalveluja syrjimättömästi riittävä 
sosiaaliapu ja toimeentuloturva 
pakolaisaseman tai toissijaisen 
suojeluaseman saaneille henkilöille.

Or. de
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Perustelu

Koska kansainvälisen suojelun saamiseen on erilaisia syitä ja sen vuoksi oleskelun kesto 
jäsenvaltioissa vaihtelee, on edelleen oltava mahdollista erottaa toisistaan pakolaisille ja 
toissijaisen suojeluaseman saaneille henkilöille tarkoitetut palvelut.

Tarkistus 32
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(43 a) Sosiaalipalvelujen ja 
terveydenhuollon osalta olisi 
perusetuuksien myöntämistä toissijaisen 
suojeluaseman saaneille koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä säädettävä 
kansallisessa lainsäädännössä. 
Mahdollisuus rajoittaa toissijaisen 
suojeluaseman saaneiden henkilöiden 
etuudet perusetuuksiin on ymmärrettävä 
niin, että perusetuuksiin kuuluvat 
vähintään perustoimeentuloturva, 
sairaus-, raskaus- ja vanhempainavustus, 
sikäli kuin niitä asianomaisen 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti 
myönnetään omille kansalaisille.

Or. de

Tarkistus 33
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Kansainvälistä suojelua saaville 
tarjottavissa kotouttamisohjelmissa olisi 
mahdollisuuksien mukaan otettava 
huomioon heidän erityistarpeensa ja 
tilanteensa.

(45) Kansainvälistä suojelua saaville 
tarjottavissa kotouttamisohjelmissa olisi 
mahdollisuuksien mukaan otettava 
huomioon heidän erityistarpeensa ja 
tilanteensa. Kotouttamisohjelmien 
tarjoamiseen sisältyy pakolaisten 
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velvollisuus osallistua niihin. Toissijaisen 
suojeluaseman saaneiden henkilöiden on 
osallistuttava tarjottaville 
kotouttamiskursseille, mikäli 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset katsovat sen tarpeelliseksi.

Or. de

Perustelu

Kansainvälistä suojelua koskevien oikeuksien käyttämiseen liittyy myös velvollisuuksia. Siihen 
kuuluvat yleisesti vallitsevan oikeusjärjestyksen noudattaminen sekä osallistuminen 
jäsenvaltion tarjoamille kotouttamiskursseille.

Tarkistus 34
Sylvie Guillaume

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ’hakijalla’ kolmannen maan kansalaista 
tai kansalaisuudetonta henkilöä, joka on 
tehnyt kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen, josta ei vielä ole tehty 
lainvoimaista päätöstä;

i) 'hakijalla' henkilöä, joka ei ole sen 
jäsenvaltion kansalainen, jossa hän on 
tehnyt kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen, josta ei vielä ole tehty 
lainvoimaista päätöstä;

Or. fr

Perustelu

Aseman määrittelyä koskevan direktiivin uudelleenlaadinnassa olisi laajennettava sen 
soveltamisalaa, jotta kuka tahansa voi esittää turvapaikkahakemuksen, koska pakolaisten 
oikeusasemaa koskevassa Geneven yleissopimuksessa tällaista soveltamisalan rajoitusta ei 
sallita maantieteellisten tai kansalaisuuteen liittyvien kriteerien perusteella.

Tarkistus 35
Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – i alakohta



PE452.552v01-00 16/55 AM\836911FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

i) ’hakijalla’ kolmannen maan kansalaista 
tai kansalaisuudetonta henkilöä, joka on 
tehnyt kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen, josta ei vielä ole tehty 
lainvoimaista päätöstä;

i) ’hakijalla’ henkilöä, joka ei ole unionin 
kansalainen ja joka on tehnyt 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen, josta ei vielä ole tehty 
lainvoimaista päätöstä;

Or. en

Tarkistus 36
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – j alakohta – johdanto-kappale

Komission teksti Tarkistus

j) ’perheenjäsenillä’, jos perhe on 
muodostettu jo alkuperämaassa, 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen osalta kansainvälistä
suojelua saavan samassa jäsenvaltiossa 
oleskelevia seuraavia perheenjäseniä:

j) 'perheenjäsenillä', jos perhe on 
muodostettu jo alkuperämaassa, 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen osalta pakolaisaseman tai 
toissijaisen suojeluaseman saaneen 
henkilön samassa jäsenvaltiossa 
oleskelevia seuraavia perheenjäseniä:

Or. en

Tarkistus 37
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – j alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kansainvälistä suojelua saavan
aviopuoliso taikka avopuoliso, jolla on 
kiinteä suhde hakijaan, jos avopuolisot 
rinnastetaan aviopuolisoihin asianomaisen 
jäsenvaltion ulkomaalaisia koskevassa 
lainsäädännössä tai käytännössä,

– pakolaisaseman tai toissijaisen 
suojeluaseman saaneen henkilön
aviopuoliso taikka avopuoliso, jolla on 
kiinteä suhde hakijaan, jos avopuolisot 
rinnastetaan aviopuolisoihin asianomaisen 
jäsenvaltion ulkomaalaisia koskevassa 
lainsäädännössä tai käytännössä,

Or. en
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Tarkistus 38
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – j alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ensimmäisessä luetelmakohdassa 
tarkoitettujen puolisoiden tai 
kansainvälistä suojelua saavan  alaikäiset 
lapset, jos nämä ovat naimattomia, 
riippumatta siitä, ovatko he syntyneet 
avioliitossa vai avioliiton ulkopuolella tai 
onko heidät kansallisen lainsäädännön 
määritelmän mukaisesti adoptoitu;

– ensimmäisessä luetelmakohdassa 
tarkoitettujen puolisoiden tai 
pakolaisaseman tai toissijaisen
suojeluaseman saaneen henkilön
alaikäiset lapset, jos nämä ovat 
naimattomia ja asianomaisen huollettavina 
riippumatta siitä, ovatko he syntyneet 
avioliitossa vai avioliiton ulkopuolella tai 
onko heidät kansallisen lainsäädännön 
määritelmän mukaisesti adoptoitu;

Or. en

Tarkistus 39
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – j alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– edellä ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen puolisoiden tai 
kansainvälistä suojelua saavan henkilön 
naimisissa olevat alaikäiset lapset 
riippumatta siitä, ovatko he syntyneet 
avioliitossa tai avioliiton ulkopuolella tai 
onko heidät otettu ottolapsiksi kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, jos on heidän 
etunsa mukaista asua samassa maassa 
kuin hakija;

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Naimisissa olevien alaikäisten lasten sisällyttäminen perheenjäsenten määritelmään on 
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kyseenalaista, koska vaikka he ovat alaikäisiä, muodostavat he eri perheyksikön. Ehdotus 
synnyttää myös ongelmia, jotka liittyvät alaikäisten pakkoavioliittoon kolmansissa maissa.

Tarkistus 40
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – j alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– edellä ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen puolisoiden tai 
kansainvälistä suojelua saavan henkilön 
naimisissa olevat alaikäiset lapset 
riippumatta siitä, ovatko he syntyneet 
avioliitossa tai avioliiton ulkopuolella tai 
onko heidät otettu ottolapsiksi kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, jos on heidän 
etunsa mukaista asua samassa maassa 
kuin hakija;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Perhesiteiden todistamiseen liittyvien väärinkäytösten ja vaikeuksien välttämiseksi ja 
ydinperheen edun vuoksi on syytä käyttää tiukemmin määriteltyä perheen käsitettä.

Tarkistus 41
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – j alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– isä, äiti tai muu aikuinen sukulainen, 
joka on vastuussa kansainvälistä suojelua 
saavasta henkilöstä joko lain tai 
vakiintuneen käytännön mukaan, kun 
henkilö on alaikäinen ja naimaton, tai 
kun hän on alaikäinen ja naimisissa, 
mutta hänen etunsa mukaista on asua 
samassa maassa kuin isä, äiti tai muu 

Poistetaan.
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vastuussa oleva sukulainen;

Or. de

Perustelu

Perhesiteiden todistamiseen liittyvien väärinkäytösten ja vaikeuksien välttämiseksi ja 
ydinperheen edun vuoksi on syytä käyttää tiukemmin määriteltyä perheen käsitettä.

Tarkistus 42
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – j alakohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kansainvälistä suojelua saavan 
henkilön alaikäiset naimattomat 
sisarukset, kun ensin mainittu on 
alaikäinen ja naimaton, tai kun 
kansainvälistä suojelua saava henkilö tai 
hänen sisaruksensa ovat alaikäisiä ja 
naimisissa, mutta on heistä yhden tai 
useamman etujen mukaista, että he 
asuvat samassa maassa;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Perhesiteiden todistamiseen liittyvien väärinkäytösten ja vaikeuksien välttämiseksi ja 
ydinperheen edun vuoksi on syytä käyttää tiukemmin määriteltyä perheen käsitettä.

Tarkistus 43
Ernst Strasser

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – j alakohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kansainvälistä suojelua saavan 
henkilön alaikäiset naimattomat 
sisarukset, kun ensin mainittu on 

Poistetaan.
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alaikäinen ja naimaton, tai kun 
kansainvälistä suojelua saava henkilö tai 
hänen sisaruksensa ovat alaikäisiä ja 
naimisissa, mutta on heistä yhden tai 
useamman etujen mukaista, että he 
asuvat samassa maassa;

Or. en

Tarkistus 44
Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
hakemuksen myöhemmässä vaiheessa 
tehneelle hakijalle ei yleensä myönnetä 
pakolaisasemaa, jos vaara joutua 
vainotuksi perustuu olosuhteisiin, jotka 
hakija on itse aiheuttanut alkuperämaasta 
lähdön jälkeen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Geneven yleissopimuksen 
soveltamista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 45
Stavros Lambrinidis

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
hakemuksen myöhemmässä vaiheessa 
tehneelle hakijalle ei yleensä myönnetä 
pakolaisasemaa, jos vaara joutua 
vainotuksi perustuu olosuhteisiin, jotka 
hakija on itse aiheuttanut alkuperämaasta 
lähdön jälkeen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Geneven yleissopimuksen 
soveltamista.

3. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
hakemuksen myöhemmässä vaiheessa 
tehneelle hakijalle ei yleensä myönnetä 
pakolaisasemaa, jos vaara joutua 
vainotuksi perustuu olosuhteisiin, jotka 
hakija on itse aiheuttanut alkuperämaasta 
lähdön jälkeen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Geneven yleissopimuksen 
soveltamista. Hakijan ei voida katsoa 
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aiheuttaneen tätä vaaraa omasta 
päätöksestään hänen käyttäessään EU:n 
lainsäädännön mukaisia 
perusoikeuksiaan, erityisesti 
sananvapautta.

Or. en

Tarkistus 46
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vainoa tai vakavaa haittaa vastaan 
tarjottavan suojelun on oltava vaikuttavaa 
ja kestävää, ja sitä voivat tarjota 
ainoastaan

1. Vainoa tai vakavaa haittaa vastaan 
tarjottavan suojelun on oltava vaikuttavaa 
ja kestävää, ja sitä voivat tarjota

Or. de

Perustelu

Suojelu on mahdollista myös ilman suojelun tarjoajaa. Jos suojelu rajoitetaan tarkoittamaan 
yksinomaan suojelua tarjoavien toimijoiden tarjoamaa suojelua, sisäisen suojelun 
mahdollisuudet jäävät huomiotta.

Tarkistus 47
Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vainoa tai vakavaa haittaa vastaan 
tarjottavan suojelun on oltava vaikuttavaa 
ja kestävää, ja sitä voivat tarjota ainoastaan

1. Vainoa tai vakavaa haittaa vastaan 
tarjottavan suojelun on oltava vaikuttavaa 
ja kestävää, ja sitä voivat tarjota ainoastaan

a) valtio; tai a) valtio; tai
b) sellaiset valtiota tai huomattavaa osaa 
sen alueesta valvonnassaan pitävät 
puolueet tai järjestöt, kansainväliset 
järjestöt mukaan luettuina, jotka ovat 

b) valtiota tai huomattavaa osaa sen 
alueesta valvonnassaan pitävät puolueet tai 
järjestöt, kansainväliset järjestöt mukaan 
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halukkaita ja kykeneviä noudattamaan 
oikeusvaltioperiaatetta.

luettuina,

edellyttäen, että nämä a ja b kohdassa 
vahvistetut suojelua tarjoavat toimijat 
ovat halukkaita ja kykeneviä 
noudattamaan oikeusvaltioperiaatetta ja 
niitä voidaan pitää vastuullisina.

Or. en

Perustelu

Ilmausta "halukkaita ja kykeneviä noudattamaan oikeusvaltioperiaatetta" olisi 
nimenomaisesti sovellettava myös valtioon, sillä ei pitäisi olettaa, että valtio, josta 
turvapaikanhakija hakee suojelua, on välttämättä halukas ja kykenevä noudattamaan 
oikeusvaltioperiaatetta. Niiden, joiden katsotaan pystyvän tarjoamaan vaikuttavaa suojelua, 
olisi myös kyettävä varmistamaan vastuullisuutensa kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

Tarkistus 48
Sylvie Guillaume

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sellaiset valtiota tai huomattavaa osaa 
sen alueesta valvonnassaan pitävät 
puolueet tai järjestöt, kansainväliset 
järjestöt mukaan luettuina, jotka ovat 
halukkaita ja kykeneviä noudattamaan 
oikeusvaltioperiaatetta.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et 
durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques internationaux sur 
les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement responsables en cas 
de non-respect  des obligations internationales en matière de protection des réfugiés et des 
droits de l'Homme.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 49
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sellaiset valtiota tai huomattavaa osaa 
sen alueesta valvonnassaan pitävät 
puolueet tai järjestöt, kansainväliset 
järjestöt mukaan luettuina, jotka ovat 
halukkaita ja kykeneviä noudattamaan 
oikeusvaltioperiaatetta.

b) valtiota tai huomattavaa osaa sen 
alueesta valvonnassaan pitävät puolueet tai 
järjestöt, kansainväliset järjestöt mukaan 
luettuina.

Or. de

Perustelu

Oikeusvaltion periaate ja suojelua tarjoavan toimijan oikeutus eivät kuulu tämän direktiivin 
tavoitteiden ja sääntelyn piiriin. Ensisijaista on pikemminkin kansainvälistä suojelua hakevan 
henkilön turvallisuus ja suojelu. Se, minkä hallitus- tai valtiomuodon piirissä tämä toteutuu, 
liittyy hyvän hallintotavan ja demokratisoinnin kysymyksiin eikä siitä päätetä yhteisen 
eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän yhteydessä.

Tarkistus 50
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sellaiset valtiota tai huomattavaa osaa 
sen alueesta valvonnassaan pitävät 
puolueet tai järjestöt, kansainväliset 
järjestöt mukaan luettuina, jotka ovat 
halukkaita ja kykeneviä noudattamaan 
oikeusvaltioperiaatetta .

b) sellaiset valtiota tai huomattavaa osaa 
sen alueesta valvonnassaan pitävät 
puolueet tai järjestöt, kansainväliset tai 
alueelliset järjestöt mukaan luettuina, jotka 
ovat halukkaita ja kykeneviä noudattamaan 
oikeusvaltioperiaatetta.
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Or. en

Tarkistus 51
Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Suojelu on vaikuttavaa ja 
kestävää yleensä silloin kun 1 kohdassa 
tarkoitetut toimijat toteuttavat kohtuullisia 
toimenpiteitä estääkseen vainon tai 
vakavan haitan muun muassa siten, että 
niillä on tehokas oikeusjärjestelmä 
vainoksi tai vakavaksi haitaksi katsottavien 
toimien toteamiseksi, niistä syytteeseen 
asettamiseksi ja niistä rankaisemiseksi, ja 
kun hakijalla on mahdollisuus saada 
tällaista suojelua.

2. Suojelu on vaikuttavaa ja kestävää 
silloin kun 1 kohdassa tarkoitetut toimijat 
toteuttavat kohtuullisia toimenpiteitä 
estääkseen vainon tai vakavan haitan muun 
muassa siten, että niillä on tehokas 
oikeusjärjestelmä vainoksi tai vakavaksi 
haitaksi katsottavien toimien toteamiseksi, 
niistä syytteeseen asettamiseksi ja niistä 
rankaisemiseksi, ja kun hakijalla on 
mahdollisuus saada tällaista suojelua.

Or. en

Tarkistus 52
Sylvie Guillaume

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Arvioidessaan, pitääkö kansainvälinen 
järjestö valvonnassaan valtiota tai 
huomattavaa osaa sen alueesta ja 
tarjoaako se 2 kohdassa kuvattua 
suojelua, jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon kaikki asiaa koskevissa 
neuvoston säädöksissä mahdollisesti 
annettavat suuntaviivat.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 



AM\836911FI.doc 25/55 PE452.552v01-00

FI

"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et 
durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques internationaux sur 
les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement responsables en cas 
de non-respect  des obligations internationales en matière de protection des réfugiés et des 
droits de l'Homme.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 53
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arvioidessaan kansainvälistä suojelua 
koskevaa hakemusta jäsenvaltiot voivat 
katsoa, että hakija ei ole kansainvälisen 
suojelun tarpeessa, jos hakijalla on 
mahdollisuus saada 7 artiklassa määriteltyä 
suojelua vainoa tai vakavaa haittaa vastaan 
alkuperämaan jossakin osassa ja hän voi 
turvallisesti ja laillisesti matkustaa maan 
kyseiseen osaan, mihin hänellä on pääsy 
ja mihin hän voi jäädä.

1. Arvioidessaan kansainvälistä suojelua 
koskevaa hakemusta jäsenvaltiot voivat 
katsoa, että hakija ei ole kansainvälisen 
suojelun tarpeessa, jos hakijalla on 
mahdollisuus saada 7 artiklassa määriteltyä 
tarvittavaa suojelua vainoa tai vakavaa 
haittaa vastaan alkuperämaan jossakin 
osassa tai jos jossakin alkuperämaan 
osassa ei ole perusteltua pelkoa vainosta
ja hän voi matkustaa maan kyseiseen osaan 
ja elää siellä joutumatta vaaraan ja ilman 
seuraamuksia.

Or. de

Perustelu

Eurooppalaisen mittapuun mukainen saapuminen ja asettautuminen alueelle ei ole kaikissa 
alkuperämaissa mahdollista puutteellisten valtiorakenteiden vuoksi. Tällaisten muodollisten 
tai muiden rakenteiden puuttuminen ei kuitenkaan ole itsessään este alkuperämaassa 
tarjottavan suojelun saamiselle tai merkki turvallisuuspuutteista.
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Tarkistus 54
Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arvioidessaan kansainvälistä suojelua 
koskevaa hakemusta jäsenvaltiot voivat 
katsoa, että hakija ei ole kansainvälisen 
suojelun tarpeessa, jos hakijalla on 
mahdollisuus saada 7 artiklassa 
määriteltyä suojelua vainoa tai vakavaa 
haittaa vastaan alkuperämaan jossakin 
osassa ja hän voi turvallisesti ja laillisesti 
matkustaa maan kyseiseen osaan, mihin 
hänellä on pääsy ja mihin hän voi jäädä.

1. Arvioidessaan kansainvälistä suojelua 
koskevaa hakemusta jäsenvaltiot voivat 
katsoa, että hakija ei ole kansainvälisen 
suojelun tarpeessa, jos ei ole olemassa 
hyvin perusteltua syytä pelätä joutua 
vainotuksi tai todellista vaaraa joutua 
kärsimään vakavaa haittaa alkuperämaan 
jossakin osassa ja hän voi turvallisesti ja 
laillisesti matkustaa maan kyseiseen osaan, 
mihin hänellä on pääsy, mihin hän voi 
jäädä ja missä hänen voidaan kohtuudella 
odottaa oleskelevan.

Or. en

Tarkistus 55
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tutkiessaan, onko hakijalla 
mahdollisuus saada suojelua vainoa tai 
vakavaa haittaa vastaan alkuperämaan 
jossakin osassa 1 kohdan mukaisesti, 
jäsenvaltioiden on, tehdessään päätöksen 
hakemuksen johdosta, kiinnitettävä 
huomiota alkuperämaan kyseisessä osassa 
vallitseviin yleisiin olosuhteisiin sekä 
hakijan henkilökohtaisiin olosuhteisiin. 
Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että eri lähteistä, kuten 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
pakolaisasiain päävaltuutetulta (UNHCR) 
ja Euroopan turvapaikka-asioiden 
tukivirastolta, hankitaan täsmällisiä ja 
ajantasaisia tietoja.

2. Tutkiessaan, onko hakijalla 
mahdollisuus saada suojelua vainoa tai 
vakavaa haittaa vastaan alkuperämaan 
jossakin osassa 1 kohdan mukaisesti, 
jäsenvaltioiden on, tehdessään päätöksen 
hakemuksen johdosta, kiinnitettävä 
huomiota alkuperämaan kyseisessä osassa 
vallitseviin yleisiin olosuhteisiin sekä 
hakijan henkilökohtaisiin olosuhteisiin 
4 artiklan mukaisesti. Tätä varten 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että eri 
lähteistä, kuten Yhdistyneiden 
Kansakuntien pakolaisasiain 
päävaltuutetulta (UNHCR) ja Euroopan 
turvapaikka-asioiden tukivirastolta, 
hankitaan täsmällisiä ja ajantasaisia tietoja.



AM\836911FI.doc 27/55 PE452.552v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 56
Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tutkiessaan, onko hakijalla 
mahdollisuus saada suojelua vainoa tai 
vakavaa haittaa vastaan alkuperämaan 
jossakin osassa 1 kohdan mukaisesti, 
jäsenvaltioiden on, tehdessään päätöksen 
hakemuksen johdosta, kiinnitettävä 
huomiota alkuperämaan kyseisessä osassa 
vallitseviin yleisiin olosuhteisiin sekä 
hakijan henkilökohtaisiin olosuhteisiin. 
Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että eri lähteistä, kuten 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
pakolaisasiain päävaltuutetulta (UNHCR) 
ja Euroopan turvapaikka-asioiden 
tukivirastolta, hankitaan täsmällisiä ja 
ajantasaisia tietoja.

2. Tutkiessaan, onko hakijalla 
mahdollisuus saada suojelua vainoa tai 
vakavaa haittaa vastaan alkuperämaan 
jossakin osassa 1 kohdan mukaisesti, 
jäsenvaltioiden on, tehdessään päätöksen 
hakemuksen johdosta, kiinnitettävä 
huomiota alkuperämaan kyseisessä osassa 
vallitseviin yleisiin olosuhteisiin sekä 
hakijan henkilökohtaisiin olosuhteisiin. 
Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että eri lähteistä, kuten 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
pakolaisasiain päävaltuutetulta (UNHCR) 
ja Euroopan turvapaikka-asioiden 
tukivirastolta, hankitaan täsmällisiä ja 
ajantasaisia tietoja ja että niitä käytetään.

Or. en

Tarkistus 57
Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 kohtaa sovelletaan, vaikka 
alkuperämaahan palauttamiselle olisikin 
teknisiä esteitä.

Or. en
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Tarkistus 58
Franziska Keller

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) syytteeseen paneminen tai 
rankaiseminen sen johdosta, että henkilö 
kieltäytyy asepalveluksesta selkkauksessa, 
jossa asepalveluksen suorittaminen 
sisältäisi 12 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuihin poissulkemislausekkeisiin 
kuuluvia rikoksia tai tekoja;

e) syytteeseen paneminen tai 
rankaiseminen sen johdosta, että henkilö 
kieltäytyy asepalveluksesta selkkauksessa, 
jossa asepalveluksen suorittaminen 
sisältäisi 12 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuihin poissulkemislausekkeisiin 
kuuluvia rikoksia tai tekoja, tai se ei sopisi 
yhteen asianomaisen henkilön syvällisten 
moraalisten, uskonnollisten tai poliittisten 
vakaumusten tai muiden perusteltujen 
omantunnonsyiden kanssa;

Or. en

Perustelu

Vaino, joka johtuu kieltäytymisestä asepalveluksesta omantunnonsyistä, olisi myös 
tunnustettava tekstissä.

Tarkistus 59
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) luonteeltaan sukupuoleen liittyvät tai 
lapsiin kohdistuvat teot.

f) luonteeltaan sukupuoleen liittyvät tai 
lapsiin kohdistuvat teot, mukaan luettuina 
teot, jotka juontavat oikeudellisista 
perinteistä ja tavoista, joilla loukataan 
henkilön fyysistä koskemattomuutta tai
ihmisarvoa.

Or. es

Perustelu

Tarkoituksena on, että direktiivissä otetaan asianmukaisesti huomioon oikeudelliset perinteet 
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tai tavat, joihin kuuluu tekoja, joilla loukataan henkilön fyysistä koskemattomuutta tai 
ihmisarvoa, kuten sukuelinten silpominen, kivittäminen, pakkoavioliitot tai kunniarikokset,

Tarkistus 60
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 artiklan c alakohdan mukaan 10 
artiklassa mainittujen syiden ja 1 kohdan 
nojalla vainoksi katsottavien tekojen tai 
teot estävän suojelun puuttumisen välillä 
on oltava yhteys.

3. Edellä 2 artiklan c alakohdan mukaan 
10 artiklassa mainittujen syiden ja 
1 kohdan nojalla vainoksi katsottavien 
tekojen välillä on oltava yhteys.

Or. de

Perustelu

Vainon estävän suojelun puuttumista ei voida pitää itsenäisenä vainoksi katsottavana tekona. 
Pikemminkin vainoksi katsottavat teot voidaan määritellä sellaisiksi vain, kun kyseessä on 
konkreettinen vaino. Vainon estävän suojelun puuttuminen ei kuitenkaan ole konkreettinen 
vainoksi katsottava teko.

Tarkistus 61
Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – d alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ryhmän jäsenet jakavat jonkin luontaisen 
ominaisuuden tai heillä on yhteinen tausta, 
jota ei voida muuttaa, tai heille on yhteistä 
sellainen ominaisuus tai usko, joka on niin 
keskeinen osa identiteettiä tai omaatuntoa, 
ettei heitä pitäisi vaatia luopumaan siitä, ja

– ryhmän jäsenet jakavat jonkin luontaisen 
ominaisuuden tai heillä on yhteinen tausta, 
jota ei voida muuttaa, tai heille on yhteistä 
sellainen ominaisuus tai usko, joka on niin 
keskeinen osa identiteettiä tai omaatuntoa, 
ettei heitä pitäisi vaatia luopumaan siitä, tai

Or. en
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Tarkistus 62
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – d alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alkuperämaan oloista riippuen tietty 
yhteiskunnallinen ryhmä voi olla ryhmä, 
jonka yhteisenä ominaisuutena on 
sukupuolinen suuntautuminen. 
Sukupuoliseen suuntautumiseen ei voida 
katsoa kuuluvan tekoja, joita 
jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaan 
pidetään rikollisina. Sukupuoleen liittyvät 
seikat olisi otettava asianmukaisesti 
huomioon määritettäessä kuulumista 
tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään tai 
tällaisen ryhmän piirteitä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. it

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 63
Gianni Vattimo, Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – d alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alkuperämaan oloista riippuen tietty
yhteiskunnallinen ryhmä voi olla ryhmä, 
jonka yhteisenä ominaisuutena on 
sukupuolinen suuntautuminen. 
Sukupuoliseen suuntautumiseen ei voida 
katsoa kuuluvan tekoja, joita 
jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaan 
pidetään rikollisina. Sukupuoleen liittyvät 
seikat olisi otettava asianmukaisesti 
huomioon määritettäessä kuulumista 
tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään tai 

Alkuperämaan oloista riippuen
yhteiskunnallinen ryhmä on ryhmä, jonka 
yhteisenä ominaisuutena on sukupuolinen 
suuntautuminen. Sukupuoleen liittyvät 
seikat, sukupuoli-identiteetti mukaan 
luettuna, on otettava asianmukaisesti 
huomioon määritettäessä kuulumista 
tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään tai 
tällaisen ryhmän piirteitä;
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tällaisen ryhmän piirteitä;

Or. en

Tarkistus 64
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – d alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alkuperämaan oloista riippuen tietty 
yhteiskunnallinen ryhmä voi olla ryhmä, 
jonka yhteisenä ominaisuutena on 
sukupuolinen suuntautuminen. 
Sukupuoliseen suuntautumiseen ei voida 
katsoa kuuluvan tekoja, joita 
jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaan 
pidetään rikollisina. Sukupuoleen liittyvät 
seikat olisi otettava asianmukaisesti 
huomioon määritettäessä kuulumista 
tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään tai 
tällaisen ryhmän piirteitä;

Alkuperämaan oloista riippuen tietty 
yhteiskunnallinen ryhmä voi olla ryhmä, 
jonka yhteisenä ominaisuutena on 
sukupuolinen suuntautuminen. 
Sukupuoliseen suuntautumiseen ei voida 
katsoa kuuluvan tekoja, joita 
jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaan 
pidetään rikollisina. Sukupuoleen liittyvät 
seikat olisi otettava asianmukaisesti 
huomioon määritettäessä kuulumista 
tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään tai 
tällaisen ryhmän piirteitä. Kuulumista 
määriteltäessä olisi otettava huomioon 
myös samanaikaiset oikeudelliset 
perinteet ja tavat, joilla loukataan 
henkilön fyysistä koskemattomuutta tai 
ihmisarvoa;

Or. es

Perustelu

Tarkoituksena on ottaa direktiivissä asianmukaisesti huomioon oikeudelliset perinteet tai 
tavat, joihin kuuluu tekoja, joilla loukataan henkilön fyysistä koskemattomuutta tai 
ihmisarvoa, kuten sukuelinten silpominen, kivittäminen, pakkoavioliitot tai kunniarikokset.

Tarkistus 65
Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevia 1 kohdan e ja f alakohdan 
säännöksiä ei sovelleta pakolaiseen, joka 
voi aiemmin koetusta vainosta johtuvien 
pakottavien syiden perusteella kieltäytyä 
turvautumasta suojeluun 
kansalaisuusvaltiossaan tai, jos 
pakolainen on kansalaisuudeton henkilö, 
entisessä pysyvässä asuinmaassaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 66
Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevia 1 kohdan säännöksiä ei 
sovelleta toissijaista suojelua saavaan 
henkilöön, joka voi aiemmin koetusta 
vakavasta haitasta johtuvien pakottavien 
syiden perusteella kieltäytyä 
turvautumasta suojeluun 
kansalaisuusvaltiossaan tai, jos kyseessä 
on kansalaisuudeton henkilö, entisessä 
pysyvässä asuinmaassaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 67
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on otettava tätä lukua 
täytäntöön pannessaan huomioon 
haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden, kuten alaikäisten, ilman 

3. Jäsenvaltioiden on otettava tätä lukua 
täytäntöön pannessaan huomioon 
haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden, kuten alaikäisten, ilman 
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huoltajaa olevien alaikäisten, vammaisten, 
vanhusten, raskaana olevien naisten, 
yksinhuoltajien, joilla on alaikäisiä lapsia, 
ihmiskaupan uhrien, 
mielenterveysongelmista kärsivien sekä 
kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan 
psyykkisen, fyysisen tai seksuaalisen 
väkivallan kohteeksi joutuneiden 
henkilöiden erityistilanne.

huoltajaa olevien alaikäisten, vammaisten, 
vanhusten, raskaana olevien naisten, 
yksinhuoltajien, joilla on alaikäisiä lapsia, 
ihmiskaupan uhrien, 
mielenterveysongelmista kärsivien sekä 
kidutuksen tai julman, epäinhimillisen tai 
halventavan kohtelun, kuten 
sukupuolielinten silpomisen, 
pakkosterilisaation, raiskauksen, 
pakkoabortin tai muun vakavan 
psyykkisen, fyysisen tai seksuaalisen 
väkivallan kohteeksi joutuneiden 
henkilöiden erityistilanne.

Or. it

Perustelu

Sukupuolielinten silpominen ja pakkoabortti ja -sterilisointi ovat vakavia rikkomuksia naisia 
kohtaan, ja siksi ne olisi mainittava erityisesti tässä direktiivissä. Euroopan neuvoston 
parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselmassa 1765 (2010) viitataan erityisesti siihen, 
että tällaiset tekijät on otettava huomioon turvapaikkahakemuksia arvioitaessa.

Tarkistus 68
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on otettava tätä lukua 
täytäntöön pannessaan huomioon 
haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden, kuten alaikäisten, ilman 
huoltajaa olevien alaikäisten, vammaisten, 
vanhusten, raskaana olevien naisten, 
yksinhuoltajien, joilla on alaikäisiä lapsia, 
ihmiskaupan uhrien,
mielenterveysongelmista kärsivien sekä 
kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan 
psyykkisen, fyysisen tai seksuaalisen 
väkivallan kohteeksi joutuneiden 
henkilöiden erityistilanne.

3. Jäsenvaltioiden on otettava tätä lukua 
täytäntöön pannessaan huomioon 
haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden, kuten alaikäisten, ilman 
huoltajaa olevien alaikäisten, vammaisten, 
vanhusten, raskaana olevien naisten, 
yksinhuoltajien, joilla on alaikäisiä lapsia, 
ihmiskaupan uhrien sekä kidutuksen, 
raiskauksen tai muun vakavan psyykkisen, 
fyysisen tai seksuaalisen väkivallan 
kohteeksi joutuneiden henkilöiden 
erityistilanne.

Or. de
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Perustelu

Mielenterveysongelmia ei ole määritelty tässä yhteydessä riittävällä tavalla tai ne kuuluvat jo 
muiden lueteltujen vainoksi katsottavien tekojen piiriin.

Tarkistus 69
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on otettava tätä lukua 
täytäntöön pannessaan huomioon 
haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden, kuten alaikäisten, ilman 
huoltajaa olevien alaikäisten, vammaisten, 
vanhusten, raskaana olevien naisten, 
yksinhuoltajien, joilla on alaikäisiä lapsia, 
ihmiskaupan uhrien, 
mielenterveysongelmista kärsivien sekä 
kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan 
psyykkisen, fyysisen tai seksuaalisen 
väkivallan kohteeksi joutuneiden 
henkilöiden erityistilanne.

3. Jäsenvaltioiden on otettava tätä lukua 
täytäntöön pannessaan huomioon 
haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden, kuten alaikäisten, ilman 
huoltajaa olevien alaikäisten, vammaisten, 
vanhusten, raskaana olevien naisten, 
yksinhuoltajien, joilla on alaikäisiä lapsia, 
ihmiskaupan uhrien, henkilön fyysistä 
koskemattomuutta tai ihmisarvoa 
loukkaavien oikeudellisten perinteiden ja 
tapojen uhrien, mielenterveysongelmista 
kärsivien sekä kidutuksen, raiskauksen tai 
muun vakavan psyykkisen, fyysisen tai 
seksuaalisen väkivallan kohteeksi 
joutuneiden henkilöiden erityistilanne.

Or. es

Perustelu

Tarkoituksena on ottaa direktiivissä asianmukaisesti huomioon, että erityisen 
puolustuskyvyttömiä ovat henkilöt, jotka ovat sellaisten oikeudellisten perinteiden tai tapojen 
uhreja, joihin kuuluu perusihmisoikeuksia rikkovia käytäntöjä tai rangaistuksia, kuten 
sukuelinten silpominen, kivittäminen tai kunniarikokset.

Tarkistus 70
Ernst Strasser

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on otettava tätä lukua 
täytäntöön pannessaan huomioon 
haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden, kuten alaikäisten, ilman 
huoltajaa olevien alaikäisten, vammaisten, 
vanhusten, raskaana olevien naisten, 
yksinhuoltajien, joilla on alaikäisiä lapsia,
ihmiskaupan uhrien, 
mielenterveysongelmista kärsivien sekä 
kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan 
psyykkisen, fyysisen tai seksuaalisen 
väkivallan kohteeksi joutuneiden 
henkilöiden erityistilanne.

3. Jäsenvaltioiden on otettava tätä lukua 
täytäntöön pannessaan huomioon 
haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden, kuten alaikäisten, ilman 
huoltajaa olevien alaikäisten, vammaisten, 
vanhusten, raskaana olevien naisten, 
yksinhuoltajien, joilla on alaikäisiä lapsia, 
sekä kidutuksen, raiskauksen tai muun 
vakavan psyykkisen, fyysisen tai 
seksuaalisen väkivallan kohteeksi 
joutuneiden henkilöiden erityistilanne.

Or. en

Tarkistus 71
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on ensisijaisesti otettava 
huomioon lapsen etu pannessaan 
täytäntöön tämän luvun niitä säännöksiä, 
jotka koskevat alaikäisiä.

5. Jäsenvaltioiden on ensisijaisesti otettava 
huomioon "lapsen etu" pannessaan 
täytäntöön tämän direktiivin säännöksiä 
lapsen oikeuksista vuonna 1989 tehdyn 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksen mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on alaikäisten etua 
arvioidessaan otettava huomioon 
erityisesti seuraavat tekijät:
a) perhe-elämän suoja, joka tarjoaa 
mahdollisuuden perheen yhdistämiseen 
huoltajastaan eroon joutuneiden 
alaikäisten kohdalla, jos se on lapsen 
edun mukaista;
b) alaikäisen hyvinvointi ja sosiaalinen 
kehitys, ottaen huomioon hänen etnisen, 
uskonnollisen, kulttuurisen, kielellisen ja 
uskonnollisen taustansa ja ottaen 
huomioon myös vakauden ja jatkuvuuden 
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tarpeen hoito- ja huoltojärjestelyissä sekä 
terveydenhuolto- ja koulutuspalvelujen 
saatavuuden;
c) turvallisuusnäkökohdat, erityisesti jos 
lapsella on riski joutua kaikenlaisen 
väkivallan ja hyväksikäytön, ihmiskauppa 
mukaan luettuna, uhriksi
d) alaikäisen näkemykset siten, että 
tällaisia näkemyksiä painotetaan 
asiaankuuluvasti hänen ikänsä ja 
kehitystasonsa mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 72
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltiot voivat Geneven 
yleissopimuksen asettamissa rajoissa 
kaventaa tämän luvun nojalla sellaiselle 
pakolaiselle myönnettyjä etuuksia, jolle 
on myönnetty pakolaisasema sellaisen 
toiminnan perusteella, jonka ainoana tai 
pääasiallisena tarkoituksena on ollut 
luoda tarpeelliset edellytykset 
pakolaisaseman myöntämiselle.

Or. de

Perustelu

Väärinkäytösten välttämiseksi on oltava mahdollista kaventaa pakolaisasemaa, jos 
pakolainen on ryhtynyt tietoisesti toimiin saadakseen pakolaisaseman.

Tarkistus 73
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 5 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 b. Jäsenvaltiot voivat kansainvälisissä 
velvoitteissaan asetetuissa rajoissa 
kaventaa tämän luvun nojalla sellaiselle 
henkilölle myönnettyjä etuuksia, joka voi 
saada toissijaista suojelua ja jolle on 
myönnetty toissijainen suojeluasema 
sellaisen toiminnan perusteella, jonka 
ainoana tai pääasiallisena tarkoituksena 
on ollut luoda tarpeelliset edellytykset 
toissijaisen suojelun myöntämiselle.

Or. de

Perustelu

Väärinkäytösten välttämiseksi on oltava mahdollista kaventaa toissijaisen suojelun asemaa, 
jos toissijaisen suojeluaseman saanut henkilö on ryhtynyt tietoisesti toimiin saadakseen 
tällaisen suojeluaseman.

Tarkistus 74
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) on joka tapauksessa perusteltua syytä 
uskoa, että hän on syyllistynyt vakaviin 
tekoihin, joiden katsotaan olevan 
ristiriidassa vastaanottavaan maahan 
pääsyn ja siellä oleskelun kanssa.

Or. it

Perustelu

Kansalaisten suojelemiseksi mahdollisimman hyvin on syytä säätää kaikista mahdollisista 
tapauksista, mukaan lukien tapaukset, joissa henkilön käytös voi aiheuttaa vaaraa 
vastaanottavassa maassa, vaikka ei sitä aiheutakaan alkuperämaassa.
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Tarkistus 75
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

Mahdollisimman pian sen jälkeen kun 
kansainvälistä suojelua saaville henkilöille 
on myönnetty suojelua saavan henkilön 
asema, jäsenvaltioiden on annettava heille 
tietoja tähän asemaan liittyvistä oikeuksista 
ja velvollisuuksista kielellä, jota heidän 
voidaan kohtuullisesti olettaa ymmärtävän.

Mahdollisimman pian sen jälkeen kun 
kansainvälistä suojelua saaville henkilöille 
on myönnetty suojelua saavan henkilön 
asema, jäsenvaltioiden on annettava heille 
tietoja tähän asemaan liittyvistä oikeuksista 
ja velvollisuuksista kielellä, jota he 
ymmärtävät tai heidän voidaan 
kohtuullisesti olettaa ymmärtävän.

Or. en

Perustelu

Kansainvälistä suojelua saavan henkilön olisi voitava ymmärtää täysin ja saatava 
kommunikoida kielellä, jota hän osaa riittävästi.

Tarkistus 76
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta – 1 a–b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Siltä osin kuin on kyse toissijaisen 
suojeluaseman saaneiden henkilöiden 
perheenjäsenistä, jäsenvaltiot voivat 
määritellä tällaisiin etuuksiin sovellettavat 
edellytykset.
Näissä tapauksissa jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että annetut etuudet 
takaavat kohtuullisen elintason.

Or. de

Perustelu

Koska kansainvälisen suojelun saamiseen on erilaisia syitä ja sen vuoksi oleskelun kesto 
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jäsenvaltioissa vaihtelee, on edelleen oltava mahdollista erottaa toisistaan pakolaisille ja 
toissijaisen suojeluaseman saaneille henkilöille tarkoitetut palvelut.

Tarkistus 77
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansainvälistä suojelua saavan henkilön 
perheenjäsenillä, joille henkilökohtaisesti 
ei voida myöntää tällaista suojelua, on 
oikeus hakea 24–34 artiklassa tarkoitettuja 
etuuksia kansallisten menettelyjen 
mukaisesti, jos tämä on mahdollista 
perheenjäsenen henkilökohtainen 
oikeudellinen asema huomioon ottaen.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
pakolaisaseman tai toissijaisen 
suojeluaseman saaneen henkilön 
perheenjäsenillä, joille henkilökohtaisesti 
ei voida myöntää tällaista asemaa, on 
oikeus hakea 24–34 artiklassa tarkoitettuja 
etuuksia kansallisten menettelyjen 
mukaisesti, jos tämä on mahdollista 
perheenjäsenen henkilökohtainen 
oikeudellinen asema huomioon ottaen.

Siltä osin kuin on kyse toissijaisen 
suojeluaseman saaneiden henkilöiden 
perheenjäsenistä, jäsenvaltiot voivat 
määritellä tällaisiin etuuksiin sovellettavat 
edellytykset.
Näissä tapauksissa jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että annetut etuudet 
takaavat kohtuullisen elintason.

Or. en

Tarkistus 78
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava 
kansainvälistä suojelua 
saavalle henkilölle oleskelulupa 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
hänelle on myönnetty tämä asema, jollei 

Jäsenvaltioiden on annettava 
pakolaisaseman saaneelle henkilölle 
oleskelulupa mahdollisimman pian sen 
jälkeen, kun hänelle on myönnetty tämä 
asema, jollei kansalliseen turvallisuuteen 
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kansalliseen turvallisuuteen tai yleiseen 
järjestykseen liittyvistä erittäin painavista 
syistä muuta johdu, ja sanotun rajoittamatta 
21 artiklan 3 kohdan soveltamista. 
Oleskeluluvan on oltava voimassa 
vähintään kolme vuotta ja se on voitava 
uusia.

tai yleiseen järjestykseen liittyvistä erittäin 
painavista syistä muuta johdu ja sanotun 
rajoittamatta 21 artiklan 3 kohdan 
soveltamista. Oleskeluluvan on oltava 
voimassa vähintään kolme vuotta ja se on 
voitava uusia.

Or. de

Perustelu

Koska kansainvälisen suojelun saamiseen on erilaisia syitä ja sen vuoksi oleskelun kesto 
jäsenvaltioissa vaihtelee, on edelleen oltava mahdollista erottaa toisistaan pakolaisille ja 
toissijaisen suojeluaseman saaneille henkilöille tarkoitetut palvelut.

Tarkistus 79
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava 
kansainvälistä suojelua saavalle
henkilölle oleskelulupa mahdollisimman 
pian sen jälkeen, kun hänelle on myönnetty 
tämä asema, jollei kansalliseen 
turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen 
liittyvistä erittäin painavista syistä muuta 
johdu, ja sanotun rajoittamatta 21 artiklan 
3 kohdan soveltamista. Oleskeluluvan on 
oltava voimassa vähintään kolme vuotta ja 
se on voitava uusia.

Jäsenvaltioiden on annettava 
pakolaisaseman tai toissijaisen 
suojeluaseman saaneelle henkilölle 
oleskelulupa mahdollisimman pian sen 
jälkeen, kun hänelle on myönnetty tämä 
asema, jollei kansalliseen turvallisuuteen 
tai yleiseen järjestykseen liittyvistä erittäin 
painavista syistä muuta johdu ja sanotun 
rajoittamatta 21 artiklan 3 kohdan 
soveltamista. Oleskeluluvan on oltava 
voimassa vähintään kolme vuotta ja se on 
voitava uusia.

Or. en

Tarkistus 80
Ernst Strasser

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava 
kansainvälistä suojelua 
saavalle henkilölle oleskelulupa 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
hänelle on myönnetty tämä asema, jollei 
kansalliseen turvallisuuteen tai yleiseen 
järjestykseen liittyvistä erittäin painavista 
syistä muuta johdu, ja sanotun rajoittamatta 
21 artiklan 3 kohdan soveltamista. 
Oleskeluluvan on oltava voimassa 
vähintään kolme vuotta ja se on voitava 
uusia.

Jäsenvaltioiden on annettava 
pakolaisaseman saaneelle henkilölle 
oleskelulupa mahdollisimman pian sen 
jälkeen, kun hänelle on myönnetty tämä 
asema, jollei kansalliseen turvallisuuteen 
tai yleiseen järjestykseen liittyvistä erittäin 
painavista syistä muuta johdu ja sanotun 
rajoittamatta 21 artiklan 3 kohdan 
soveltamista. Oleskeluluvan on oltava 
voimassa vähintään kolme vuotta ja se on 
voitava uusia.

Or. en

Tarkistus 81
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansainvälistä suojelua saavan henkilön 
perheenjäsenelle myönnettävän 
oleskeluluvan voimassaoloaika voi olla alle 
kolme vuotta ja se on voitava uusia, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
23 artiklan 1 kohdan soveltamista.

Pakolaisaseman saaneen henkilön 
perheenjäsenelle myönnettävän 
oleskeluluvan voimassaoloaika voi olla alle 
kolme vuotta ja se on voitava uusia, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
23 artiklan 1 kohdan soveltamista.

Or. de

Perustelu

Koska kansainvälisen suojelun saamiseen on erilaisia syitä ja sen vuoksi oleskelun kesto 
jäsenvaltioissa vaihtelee, on edelleen oltava mahdollista erottaa toisistaan pakolaisille ja 
toissijaisen suojeluaseman saaneille henkilöille tarkoitetut palvelut.
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Tarkistus 82
Ernst Strasser

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansainvälistä suojelua saavan henkilön 
perheenjäsenelle myönnettävän 
oleskeluluvan voimassaoloaika voi olla 
alle kolme vuotta ja se on voitava uusia, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
23 artiklan 1 kohdan soveltamista.

Jäsenvaltioiden on annettava toissijaista 
suojelua saavalle henkilölle oleskelulupa 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
hänelle on myönnetty tämä asema, jollei 
erittäin painavista kansalliseen 
turvallisuuteen ja yleiseen järjestykseen 
liittyvistä syistä muuta johdu. 
Oleskeluluvan on oltava voimassa 
vähintään vuoden ajan ja se on voitava 
uusia.

Or. en

Tarkistus 83
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on annettava 
toissijaista suojelua saavalle henkilölle 
oleskelulupa mahdollisimman pian sen 
jälkeen, kun hänelle on myönnetty tämä 
asema, jollei kansalliseen turvallisuuteen 
tai yleiseen järjestykseen liittyvistä erittäin 
painavista syistä muuta johdu. 
Oleskeluluvan on oltava voimassa 
vähintään kahden vuoden ajan ja se on 
voitava uusia.

Or. de

Perustelu

Koska kansainvälisen suojelun saamiseen on erilaisia syitä ja sen vuoksi oleskelun kesto 
jäsenvaltioissa vaihtelee, on edelleen oltava mahdollista erottaa toisistaan pakolaisille ja 
toissijaisen suojeluaseman saaneille henkilöille tarkoitetut palvelut.
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Tarkistus 84
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on heti kansainvälisen 
suojelun myöntämisen jälkeen annettava 
kansainvälistä suojelua 
saaville henkilöille lupa työskennellä 
toisen palveluksessa tai itsenäisenä 
ammatinharjoittajana ottaen huomioon 
kyseiseen ammattiin ja julkishallintoon 
yleisesti sovellettavat säännöt.

1. Jäsenvaltioiden on heti pakolaisaseman
myöntämisen jälkeen annettava 
pakolaisaseman saaneille henkilöille lupa 
työskennellä toisen palveluksessa tai 
itsenäisenä ammatinharjoittajana ottaen 
huomioon kyseiseen ammattiin ja 
julkishallintoon yleisesti sovellettavat 
säännöt.

Or. de

Perustelu

Koska kansainvälisen suojelun saamiseen on erilaisia syitä ja sen vuoksi oleskelun kesto 
jäsenvaltioissa vaihtelee, on edelleen oltava mahdollista erottaa toisistaan pakolaisille ja 
toissijaisen suojeluaseman saaneille henkilöille tarkoitetut palvelut.

Tarkistus 85
Kinga Göncz

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on helpotettava 
kansainvälistä suojelua saavien 
henkilöiden mahdollisuutta saada 
mikroluottoa, jotta heitä tuetaan 
mikroyritysten käynnistämisessä.

Or. en
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Tarkistus 86
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansainvälistä suojelua 
saaville henkilöille tarjotaan toimintaa, 
kuten aikuisille tarkoitettua 
työllisyyskoulutusta, ammattikoulutusta, 
mukaan lukien ammattitaidon 
parantamiseksi järjestetyt 
kurssit, käytännön työharjoittelua ja 
työvoimatoimistojen tarjoamia 
neuvontapalveluja vastaavin edellytyksin 
kuin niiden omille kansalaisille.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
pakolaisaseman saaneille henkilöille 
tarjotaan toimintaa, kuten aikuisille 
tarkoitettua työllisyyskoulutusta, 
ammattikoulutusta, mukaan lukien 
ammattitaidon parantamiseksi järjestetyt 
kurssit, käytännön työharjoittelua ja 
työvoimatoimistojen tarjoamia 
neuvontapalveluja vastaavin edellytyksin 
kuin niiden omille kansalaisille.

Or. de

Perustelu

Koska kansainvälisen suojelun saamiseen on erilaisia syitä ja sen vuoksi oleskelun kesto 
jäsenvaltioissa vaihtelee, on edelleen oltava mahdollista erottaa toisistaan pakolaisille ja 
toissijaisen suojeluaseman saaneille henkilöille tarkoitetut palvelut.

Tarkistus 87
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava toimia, 
joilla pyritään helpottamaan 
kansainvälistä suojelua saavien 
henkilöiden pääsyä 2 kohdassa 
mainittuun työllisyys- ja 
ammattikoulutukseen muun muassa 
tarjoamalla tarvittaessa toimeentulotukea 
ja lainoja tai antamalla mahdollisuuden 
työskennellä ja opiskella osa-aikaisesti.

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

Tämän 3 kohdan sisältö on katettu riittävän hyvin 1 ja 2 kohdassa. Päällekkäisyyksiä on syytä 
välttää.

Tarkistus 88
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on heti toissijaisen 
suojeluaseman myöntämisen jälkeen 
annettava toissijaista suojelua saaville 
henkilöille lupa työskennellä toisen 
palveluksessa tai itsenäisenä 
ammatinharjoittajana ottaen huomioon 
kyseiseen ammattiin ja julkishallintoon 
yleisesti sovellettavat säännöt. 
Jäsenvaltioiden työmarkkinoiden tilanne, 
mahdollinen työhön pääsyn priorisointi 
mukaan lukien, voidaan ottaa huomioon 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
asetetun ajan. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että toissijaisen 
suojeluaseman saaneella henkilöllä on 
työmarkkinoilla noudatettavien
priorisointia koskevien kansallisten 
sääntöjen mukainen pääsy hänelle 
tarjottuun työhön.

Or. de

Perustelu

Koska kansainvälisen suojelun saamiseen on erilaisia syitä ja sen vuoksi oleskelun kesto 
jäsenvaltioissa vaihtelee, on edelleen oltava mahdollista erottaa toisistaan pakolaisille ja 
toissijaisen suojeluaseman saaneille henkilöille tarkoitetut palvelut.



PE452.552v01-00 46/55 AM\836911FI.doc

FI

Tarkistus 89
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toissijaista suojelua saaville henkilöille 
annetaan mahdollisuus osallistua 
toimintaan, kuten aikuisille tarkoitettuun 
työllisyyskoulutukseen, 
ammattikoulutukseen ja käytännön 
työharjoitteluun edellytyksin, joista 
jäsenvaltiot päättävät.

Or. de

Perustelu

Koska kansainvälisen suojelun saamiseen on erilaisia syitä ja sen vuoksi oleskelun kesto 
jäsenvaltioissa vaihtelee, on edelleen oltava mahdollista erottaa toisistaan pakolaisille ja 
toissijaisen suojeluaseman saaneille henkilöille tarkoitetut palvelut.

Tarkistus 90
Georgios Papanikolaou

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 α kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
kansainvälistä suojelua saavien 
henkilöiden mahdollisuutta osallistua 
kieltenopiskeluohjelmiin, jotta 
helpotetaan sekä nuorten että aikuisten 
mahdollisuutta osallistua jäsenvaltioiden 
koulutusjärjestelmiin.

Or. el
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Tarkistus 91
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansainvälistä suojelua saavat henkilöt 
saavat tarvittavan sosiaaliavun suojelun 
myöntäneessä jäsenvaltiossa samoin 
edellytyksin kuin jäsenvaltion omat 
kansalaiset.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
pakolaisaseman tai toissijaisen 
suojeluaseman saaneet henkilöt saavat 
tarvittavan sosiaaliavun tällaisen aseman 
myöntäneessä jäsenvaltiossa samoin 
edellytyksin kuin jäsenvaltion omat 
kansalaiset.

Or. de

Perustelu

Koska kansainvälisen suojelun saamiseen on erilaisia syitä ja sen vuoksi oleskelun kesto 
jäsenvaltioissa vaihtelee, on edelleen oltava mahdollista erottaa toisistaan pakolaisille ja 
toissijaisen suojeluaseman saaneille henkilöille tarkoitetut palvelut.

Tarkistus 92
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansainvälistä suojelua saavat henkilöt 
saavat tarvittavan sosiaaliavun suojelun 
myöntäneessä jäsenvaltiossa samoin 
edellytyksin kuin jäsenvaltion omat 
kansalaiset.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
pakolaisaseman tai toissijaisen 
suojeluaseman saaneet henkilöt saavat 
tarvittavan sosiaaliavun suojelun 
myöntäneessä jäsenvaltiossa samoin 
edellytyksin kuin jäsenvaltion omat 
kansalaiset.

Or. en
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Tarkistus 93
Ernst Strasser

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Poiketen 1 kohdassa säädetystä 
yleissäännöstä jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
toissijaista suojelua saavien henkilöiden 
sosiaaliavun perusetuuksiin, jotka on 
sitten myönnettävä samansuuruisina ja 
samoin kelpoisuusedellytyksin kuin omille 
kansalaisille.

Or. en

Tarkistus 94
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Poiketen 1 kohdassa säädetystä 
yleissäännöstä jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
toissijaista suojelua saavien henkilöiden 
sosiaaliavun perusetuuksiin, jotka on 
sitten myönnettävä samansuuruisina ja 
samoin kelpoisuusedellytyksin kuin omille 
kansalaisille.

Or. de

Perustelu

Koska kansainvälisen suojelun saamiseen on erilaisia syitä ja sen vuoksi oleskelun kesto 
jäsenvaltioissa vaihtelee, on edelleen oltava mahdollista erottaa toisistaan pakolaisille ja 
toissijaisen suojeluaseman saaneille henkilöille tarkoitetut palvelut.
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Tarkistus 95
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Poiketen 1 kohdassa säädetystä 
yleissäännöstä jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
toissijaista suojelua saavien henkilöiden 
sosiaaliavun perusetuuksiin, jotka on 
sitten myönnettävä samansuuruisina ja 
samoin kelpoisuusedellytyksin kuin omille 
kansalaisille.

Or. en

Perustelu

Tämä komission ehdotuksessa alunperin ollut kohta säilytetään, koska se kannustaa sekä 
pakolaisasemassa että toissijaista suojelua saavassa asemassa olevien pääsyä 
työmarkkinoille.

Tarkistus 96
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansainvälistä suojelua 
saavilla henkilöillä on mahdollisuus 
terveydenhuoltoon samoin edellytyksin 
kuin tällaisen suojelun myöntäneen 
jäsenvaltion kansalaisilla.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
pakolaisaseman tai toissijaisen 
suojeluaseman saaneilla henkilöillä on 
mahdollisuus terveydenhuoltoon samoin 
edellytyksin kuin tällaisen aseman 
myöntäneen jäsenvaltion kansalaisilla.

Or. de

Perustelu

Koska kansainvälisen suojelun saamiseen on erilaisia syitä ja sen vuoksi oleskelun kesto 
jäsenvaltioissa vaihtelee, on edelleen oltava mahdollista erottaa toisistaan pakolaisille ja 
toissijaisen suojeluaseman saaneille henkilöille tarkoitetut palvelut.
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Tarkistus 97
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Poiketen 1 kohdassa säädetystä 
yleissäännöstä jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
toissijaista suojelua saavien henkilöiden 
terveydenhuollon perusetuuksiin, jotka on 
sitten myönnettävä samansuuruisina ja 
samoin kelpoisuusedellytyksin kuin omille 
kansalaisille.

Or. de

Perustelu

Koska kansainvälisen suojelun saamiseen on erilaisia syitä ja sen vuoksi oleskelun kesto 
jäsenvaltioissa vaihtelee, on edelleen oltava mahdollista erottaa toisistaan pakolaisille ja 
toissijaisen suojeluaseman saaneille henkilöille tarkoitetut palvelut.

Tarkistus 98
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on järjestettävä niille 
kansainvälistä suojelua saaville henkilöille, 
joilla on erityisiä tarpeita, kuten raskaana 
oleville naisille, vammaisille tai 
kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan 
henkisen, fyysisen tai seksuaalisen 
väkivallan uhreiksi joutuneille henkilöille 
tai kaikenlaisten väärinkäytösten, 
laiminlyöntien, hyväksikäytön, kidutuksen 
tai julman, epäinhimillisen ja halventavan 
kohtelun uhriksi joutuneille tai aseellisista 
selkkauksista kärsineille alaikäisille, 
riittävä terveydenhuolto, tarvittaessa myös 

2. Jäsenvaltioiden on järjestettävä niille 
kansainvälistä suojelua saaville henkilöille, 
joilla on erityisiä tarpeita, kuten raskaana 
oleville naisille, vammaisille tai kidutuksen 
tai julman, epäinhimillisen ja halventavan 
kohtelun, kuten sukupuolielinten 
silpomisen, pakkosterilisaation, 
raiskauksen tai pakkoabortin tai muun 
vakavan henkisen, fyysisen tai seksuaalisen 
väkivallan uhreiksi joutuneille henkilöille 
tai kaikenlaisten väärinkäytösten, 
laiminlyöntien, hyväksikäytön, kidutuksen 
tai julman, epäinhimillisen ja halventavan 
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mielenterveyspalvelut, samoin 
kelpoisuusedellytyksin kuin kyseisen 
aseman myöntäneen jäsenvaltion 
kansalaisille.

kohtelun uhriksi joutuneille tai aseellisista 
selkkauksista kärsineille alaikäisille, 
riittävä terveydenhuolto, tarvittaessa myös 
mielenterveyspalvelut, samoin 
kelpoisuusedellytyksin kuin kyseisen 
aseman myöntäneen jäsenvaltion 
kansalaisille.

Or. it

Perustelu

Sukupuolielinten silpominen ja pakkoabortti ja -sterilisointi ovat vakavia rikkomuksia naisia 
kohtaan, ja siksi ne olisi mainittava erityisesti tässä direktiivissä. Euroopan neuvoston 
parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselmassa 1765 (2010) viitataan erityisesti siihen, 
että tällaiset tekijät on otettava huomioon turvapaikkahakemuksia arvioitaessa.

Tarkistus 99
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on järjestettävä niille 
kansainvälistä suojelua saaville
henkilöille, joilla on erityisiä tarpeita, 
kuten raskaana oleville naisille, 
vammaisille tai kidutuksen, raiskauksen tai 
muun vakavan henkisen, fyysisen tai 
seksuaalisen väkivallan uhreiksi joutuneille 
henkilöille tai kaikenlaisten 
väärinkäytösten, laiminlyöntien, 
hyväksikäytön, kidutuksen tai julman, 
epäinhimillisen ja halventavan kohtelun 
uhriksi joutuneille tai aseellisista 
selkkauksista kärsineille alaikäisille, 
riittävä terveydenhuolto, tarvittaessa myös 
mielenterveyspalvelut, samoin 
kelpoisuusedellytyksin kuin kyseisen 
aseman myöntäneen jäsenvaltion 
kansalaisille.

2. Jäsenvaltioiden on järjestettävä niille 
pakolaisaseman tai toissijaisen 
suojeluaseman saaneille henkilöille, joilla 
on erityisiä tarpeita, kuten raskaana oleville 
naisille, vammaisille tai kidutuksen, 
raiskauksen tai muun vakavan henkisen, 
fyysisen tai seksuaalisen väkivallan 
uhreiksi joutuneille henkilöille tai 
kaikenlaisten väärinkäytösten, 
laiminlyöntien, hyväksikäytön, kidutuksen 
tai julman, epäinhimillisen ja halventavan 
kohtelun uhriksi joutuneille tai aseellisista 
selkkauksista kärsineille alaikäisille, 
riittävä terveydenhuolto, tarvittaessa myös 
mielenterveyspalvelut, samoin 
kelpoisuusedellytyksin kuin kyseisen 
aseman myöntäneen jäsenvaltion 
kansalaisille.

Or. de
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Perustelu

Koska kansainvälisen suojelun saamiseen on erilaisia syitä ja sen vuoksi oleskelun kesto 
jäsenvaltioissa vaihtelee, on edelleen oltava mahdollista erottaa toisistaan pakolaisille ja 
toissijaisen suojeluaseman saaneille henkilöille tarkoitetut palvelut.

Tarkistus 100
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on taattava oikeus 
kaikkiin terveydenhuoltoetuuksiin, 
mukaan luettuna tarvittaessa rajatylittävä 
hoito.

Or. it

Perustelu

Potilaan liikkuvuuden periaatteen mukaisesti ja sen varmistamiseksi, että terveydenhuoltoa 
tarjotaan samoin edellytyksin kuin jäsenvaltioiden kansalaisille, suojelua saaville henkilöille 
olisi taattava oikeus rajatylittävään hoitoon.

Tarkistus 101
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltioiden on joka tapauksessa 
taattava ilman huoltajaa olevien 
alaikäisten erityisterveydenhuolto, 
erityisesti psykologinen hoito.

Or. it

Perustelu

Kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevien kategorioiden erityistarpeiden vuoksi 
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terveydenhuolto, erityisesti psykologinen hoito, on ratkaisevan tärkeää.

Tarkistus 102
Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

Majoituksen saanti Poistetaan.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansainvälistä suojelua saavat  henkilöt 
saavat majoituksen samoin edellytyksin 
kuin muut niiden alueella laillisesti 
oleskelevat kolmansien maiden 
kansalaiset. Jäsenvaltioiden on 
toteutettava toimenpiteitä, joilla pyritään 
estämään kansainvälistä suojelua saavien 
henkilöiden syrjintä ja varmistamaan 
yhtäläiset mahdollisuudet majoituksen
saannissa.

Or. en

Tarkistus 103
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kansainvälistä suojelua saavien 
henkilöiden  yhteiskuntaan kotoutumisen 
helpottamiseksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava pääsy kotouttamisohjelmiin, 
joita ne pitävät tarkoituksenmukaisina, 
jotta kansainvälistä suojelua saavien 
erityistarpeet voidaan ottaa huomioon, tai 
luotava ennakkoedellytykset, joilla taataan 
pääsy kyseisiin ohjelmiin.

1. Kansainvälistä suojelua saavien 
henkilöiden yhteiskuntaan kotoutumisen 
helpottamiseksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava pääsy kotouttamisohjelmiin, 
joita ne pitävät tarkoituksenmukaisina, 
jotta kansainvälistä suojelua saavien 
erityistarpeet voidaan ottaa huomioon, tai 
luotava ennakkoedellytykset, joilla taataan 
pääsy kyseisiin ohjelmiin. Vastaavasti 
jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
pakolaisten on osallistuttava näihin 
kotouttamistoimiin ja osallistuttava tällä 
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tavoin kotoutumiseensa yhteiskuntaan. 
Toissijaisen suojeluaseman saaneiden 
henkilöiden on osallistuttava tarjottaville 
kotouttamiskursseille, mikäli 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset katsovat sen tarpeelliseksi ja
se on asianmukaista heidän 
suojelutarpeensa keston kannalta.

Or. de

Perustelu

Kansainvälistä suojelua koskevien oikeuksien käyttämiseen liittyy myös velvollisuuksia. Siihen 
kuuluvat yleisesti vallitsevan oikeusjärjestyksen noudattaminen sekä osallistuminen 
jäsenvaltion tarjoamille kotouttamiskursseille.

Tarkistus 104
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kyseisiin kotouttamisohjelmiin voisi 
sisältyä tutustumisohjelmia ja
kielikursseja, jotka vastaavat 
mahdollisimman hyvin kansainvälistä 
suojelua saavien henkilöiden tarpeita.

2. Jäsenvaltioiden on tarjottava 
kielikursseja kotouttamisen 
helpottamiseksi. Jäsenvaltioita on myös 
kannustettava kehittämään 
koulutusohjelmia, jotka koskevat 
asuinpaikkajäsenvaltion perustavaa 
laatua olevia lakeja ja ydinarvoja sekä 
demokratian, ihmisoikeuksien ja 
yhdenvertaisuuden periaatteita sekä 
yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia 
kyseisessä jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 105
Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Komissio toimittaa viimeistään […] 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen tämän direktiivin 
soveltamisesta ja tekee tarvittaessa 
muutosehdotuksia. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava komissiolle mainitun 
kertomuksen laatimista varten tarvittavat 
tiedot viimeistään […].

1. Komissio toimittaa viimeistään […] 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen tämän direktiivin 
soveltamisesta ja tekee tarvittaessa 
muutosehdotuksia. Muutosehdotukset 
koskevat ensisijaisesti 5, 7, 14 ja 
19 artiklaa. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle mainitun kertomuksen 
laatimista varten tarvittavat tiedot 
viimeistään […].

Or. en

Tarkistus 106
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kertomuksen esittämisen jälkeen 
komissio antaa vähintään joka viides vuosi
Euroopan parlamentille ja neuvostolle
kertomuksen tämän direktiivin 
soveltamisesta.

2. Kertomuksen esittämisen jälkeen 
komissio antaa vähintään joka kolmas
vuosi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin 
soveltamisesta.

Or. de

Perustelu

Komission on syytä antaa kertomus vähintään joka kolmas vuosi, jotta soveltamista ja 
edistymistä voidaan seurata säännöllisesti.


