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I JOHDANTO

Komissio antoi 18. helmikuuta 2009 ehdotuksen asetukseksi Euroopan turvapaikka-asioiden 

tukiviraston perustamisesta1 sekä siihen liittyvän ehdotuksen Euroopan pakolaisrahastoa koskevan 

päätöksen muuttamisesta2. 

Euroopan parlamentti hyväksyi 7. toukokuuta 2009 ensimmäisen käsittelyn lausuntonsa Euroopan 

turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamista koskevasta asetuksesta esittäen 40 tarkistusta 

komission ehdotukseen3 ja Euroopan pakolaisrahastoa koskevasta päätöksestä, jonka osalta ei 

esitetty tarkistuksia4. 

Neuvosto vahvisti 25. helmikuuta 2010 molempia ehdotuksia koskevan ensimmäisen käsittelyn 

kantansa perussopimuksen 294 artiklan mukaisesti.

Alueiden komitea antoi 5.–7. lokakuuta 2009 lausunnon tulevaa yhteistä eurooppalaista 

turvapaikkajärjestelmää II koskevan lausunnon5, johon sisältyy useita Euroopan turvapaikka-

asioiden tukivirastoa koskevaan asetukseen liittyviä suosituksia.

II EHDOTUKSEN TAVOITE

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamista koskevan asetuksen tarkoituksena on 

edistää yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa, lujittaa jäsenvaltioiden 

välistä turvapaikka-asioihin liittyvää käytännön yhteistyötä sekä antaa operatiivista apua niille 

jäsenvaltioille, joiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu erityisiä ja suhteettomia 

paineita, ja/tai koordinoida tällaista apua. Euroopan pakolaisrahastoa koskevaa päätöstä muutetaan 

samanaikaisesti, sillä virasto ottaa vastuulleen tietyt toimet, jotka on tähän saakka rahoitettu 

pakolaisrahastosta. 

                                               
1 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2.
2 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213.
3 T6-0379/2009, 7.5.2009.
4 T6-0375/2009, 7.5.2009.
5 CdR 90/2009 fin.
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III NEUVOSTON ENSIMMÄISEN KÄSITTELYN KANNAN ERITTELY

Yleistä

Neuvotteluihin vaikuttivat Haagin ohjelmasta saadut kokemukset. Ohjelmassa esitetään oikeus- ja 

sisäasioiden alan tavoitteet ja välineet vuosiksi 2005–2010. Eurooppa-neuvosto on ilmoittanut 

sitoutuvansa kehittämään edelleen yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää muuttamalla 

lainsäädäntöpuitteita ja lujittamalla käytännön yhteistyötä muun muassa perustamalla Euroopan 

turvapaikka-asioiden tukiviraston. Eurooppa-neuvosto on sittemmin esittänyt lokakuussa 2008 

hyväksytyssä Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksessa, että tällainen virasto 

perustetaan vuonna 2009. 

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen 

liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 

alueen osalta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti ovat 

ilmoittaneet haluavansa osallistua asetuksen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston 

perustamisesta hyväksymiseen ja soveltamiseen. 

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen 

liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän 

asetuksen hyväksymiseen, se ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan.

Avainkysymykset

Yhteispäätösmenettelyyn sovellettavista käytännön menettelytavoista annetun yhteisen julistuksen1

mukaisesti neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission edustajat ovat olleet yhteydessä toisiinsa, 

jotta asiasta päästäisiin yhteisymmärrykseen siinä vaiheessa, kun neuvosto vahvistaa ensimmäisen 

käsittelyn kantansa. Kummankin toimielimen kantojen yhteensovittamiseksi ja ottaen huomioon 

yhteydenpidon aikana saavutettu yhteisymmärrys neuvosto hyväksyy ensimmäisen käsittelyn 

kantansa Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamista koskevaan asetukseen ja 

Euroopan pakolaisrahastoa koskevaan päätökseen sisällyttäen komission ehdotukseen seuraavat 

keskeiset muutokset:

                                               
1 EYVL C 148, 28.5.1999, s. 1.
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Apu niille jäsenvaltioille, joihin kohdistuu erityisiä paineita (tarkistukset 22, 23, 37, 38)

Neuvosto muuttaa komission ehdotusta selventääkseen niitä edellytyksiä, joiden perusteella virasto 

voi antaa apua jäsenvaltioille, joihin kohdistuu erityisiä paineita, erityisesti turvapaikka-asioiden 

tukiryhmien antamaa apua. Ensiksi neuvosto täsmentää turvapaikka-asioiden tukiryhmien tehtävät 

ja säännöt asiantuntijoiden lähettämiseksi näihin ryhmiin. Toiseksi neuvosto selventää, että 

jäsenvaltioiden, joihin kohdistuu erityisiä paineita, on itse pyydettävä turvapaikka-asioiden 

tukiryhmien apua. Kolmanneksi neuvosto käyttää parlamentin tarkistusta täsmentääkseen, että 

turvapaikka-asioiden tukiryhmien avusta on sovittava toimintasuunnitelmassa. Lopuksi neuvoston 

ensimmäisen käsittelyn kannassa esitetään, että virasto analysoi tietoja kolmansien maiden 

kansalaisten suuren määrän yhtäkkisestä saapumisesta, joka saattaa aiheuttaa erityisiä paineita 

turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmille, ja varmistaa asiaankuuluvien tietojen nopean vaihtamisen 

jäsenvaltioiden ja komission kesken muun muassa käyttämällä olemassa olevia 

varhaisvaroitusjärjestelmiä ja tarvittaessa omaa järjestelmäänsä.

Solidaarisuus (tarkistukset 2, 13, 19, 24)

Viraston roolin osalta kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden siirroissa on neuvoston ja 

parlamentin välisissä epävirallisissa yhteyksissä sovittu, että yhteisönsisäistä solidaarisuutta 

kehitetään edelleen sovitulta pohjalta sekä jäsenvaltioiden kesken että asianomaisen henkilön 

suostumuksella. Lisäksi jäsenvaltio kuulee tarvittaessa Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain 

päävaltuutettua (UNHCR). 

Samoin jos on kyse kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden uudelleensijoittamisesta 

kolmansista maista jäsenvaltioihin, tukivirasto koordinoi tiedonvaihtoa ja muita toimia, jotka 

koskevat jäsenvaltioiden toteuttamaa uudelleensijoittamista näiden henkilöiden suojelutarpeiden 

täyttämiseksi ja solidaarisuuden osoittamiseksi vastaanottajamaille.

Lisäksi neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannassa selvennetään, että viraston saavutusten 

arvioinnissa on otettava asianmukaisesti huomioon saavutettu edistyminen, mukaan lukien sen 

arviointi, tarvitaanko lisätoimenpiteitä varmistamaan todellinen solidaarisuus ja vastuunjakaminen 

niiden jäsenvaltioiden kanssa, joihin kohdistuu erityisiä paineita. 
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Pääjohtajan nimittäminen ja vastuuvelvollisuus (tarkistukset 4, 25, 29, 30)

Neuvoston ja parlamentin epävirallisen yhteydenpidon tuloksena neuvoston ensimmäisen käsittelyn 

kannassa säädetään pääjohtajan nimittämismenettelystä, johon liittyvät tarvittavat edellytykset 

sopivimman ehdokkaan nimittämiseksi avoimesti, tehokkaasti ja oikea-aikaisesti niin, että 

varmistetaan komission, jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin osallistuminen institutionaalisesti 

tasapainoisella tavalla. Lisäksi uudet raportointivelvollisuudet lisäävät pääjohtajan 

vastuuvelvollisuutta erityisesti Euroopan parlamenttiin nähden. Neuvosto, komissio ja parlamentti 

sopivat lopuksi toimielinten yhteisestä lausumasta toimielinten välisestä työryhmästä, joka arvioi 

parhaillaan sääntelyvirastojen yhtenäisyyttä, tehokkuutta ja vastuuvelvollisuutta (LIITE I). 

Tukiviraston hallinto- ja johtamisrakenne

Jotta varmistettaisiin, että viraston resurssit kohdennetaan sen ydintehtävään, joka on 

jäsenvaltioiden välisen käytännön yhteistyön lujittaminen, viraston hallinto- ja johtamisrakenne 

muodostuu hallintoneuvostosta ja pääjohtajasta. Hallintoneuvosto voi tarvittaessa perustaa 

toimeenpanevan komitean avustamaan hallintoneuvostoa ja pääjohtajaa.

Kansalaisyhteiskunnan ja UNHCR:n rooli (tarkistukset 3, 18, 21, 26, 31, 35, 42)

Neuvosto pitää tärkeänä ylläpitää tiivistä vuoropuhelua viraston ja kansalaisyhteiskunnan välillä. 

Tämän vuoksi neuvosto haluaa säilyttää komission ehdotuksen siitä, että perustetaan neuvoa-antava 

ryhmä, joka ei kuulu viraston hallinto- ja johtamisrakenteeseen. Neuvoa-antava ryhmä kokoontuu 

vähintään kerran vuodessa. Lisäksi neuvosto hyväksyy parlamentin tarkistukset, jotka koskevat 

kansalaisyhteiskunnan roolia virastossa, erityisesti täsmentäen, että kansalaisyhteiskunnan edustajat 

osallistuvat koulutuksen kehittämiseen ja heitä voidaan kutsua työryhmiin.
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UNHCR:llä on erityistehtävä viraston työssä. Ensinnäkin UNHRC:n edustaja voi osallistua 

tarkkailijana hallintoneuvostoon, ellei siellä käsitellä asioita, joista voisi syntyä eturistiriita. Lisäksi 

laadittaessa teknisiä asiakirjoja, joissa viitataan kansainvälisen pakolaisoikeuden kohtiin, viraston 

on otettava asianmukaisesti huomioon asiaankuuluvat UNHCR:n suuntaviivat. Lisäksi neuvoston 

ensimmäisen käsittelyn kannassa todetaan, että hallintoneuvosto päättää viraston ja UNHCR:n 

välisistä työjärjestelyistä, myös budjettivaikutuksista, ja että tukivirasto voi asettaa käyttöön 

rahoitusvaroja UNHCR:n kulujen kattamiseksi sellaisten toimien osalta, joita ei ole työjärjestelyissä 

ennakoitu. 

Euroopan parlamentin tarkistukset

Neuvoston näkemys tarkistuksista 2, 3, 4, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 35, 37, 38 ja 

42 esitetään edellä mainittujen keskeisten kysymysten yhteydessä. Lisäksi neuvosto hyväksyi 

kokonaisuudessaan, osittain tai periaatteessa tarkistukset 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 34, 

39, 40 ja 41. Neuvosto ei hyväksynyt kuutta tarkistusta seuraavin perustein:

 ei ole asianmukaista viitata tarpeeseen varmistaa turvapaikka-asioita koskevien 

kansainvälisten ja yhteisön tason oikeusnormien noudattaminen (tarkistukset 6 ja 7) 

 Euroopan parlamentin rooli hyväksyttäessä yhteisön turvapaikkasäädösten täytäntöönpanoa 

koskevia teknisiä asiakirjoja: riittää, että viraston on näiden asiakirjojen hyväksymistä 

valmistellessaan otettava asianmukaisella tavalla huomioon parlamentin esittämät näkemykset 

(tarkistus 27)

 on tarpeetonta lisätä säännös, jossa täsmennettäisiin, että virasto voi toteuttaa tarvittavat 

toimenpiteet asiantuntemuksen saamiseksi neuvoa-antavan ryhmän asiantuntemukseen 

nojaten (tarkistus 28)

 Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamista koskevassa asetuksessa olisi 

käytettävä muotoiluja, joita tavallisesti käytetään viraston perustamista koskevassa 

lainsäädännössä (tarkistukset 32 ja 33).
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IV PÄÄTELMÄ

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannassa esitetään neuvoston ja Euroopan parlamentin välillä 

neuvotteluissa aikaansaatu kompromissi, jonka aikaansaamista komissio edisti. Pysyvien edustajien 

komitea hyväksyi 20. marraskuuta 2009 tämän kompromissin hyväksymällä poliittisen 

yhteisymmärryksen sekä turvapaikka-asioiden tukivirastoa koskevasta asetuksesta että 

pakolaisrahastoa koskevasta päätöksestä. Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien ja sisäasiain 

valiokunnan puheenjohtaja on sittemmin pysyvien edustajien komitean puheenjohtajalle 

osoittamassaan kirjeessä todennut, että jos välitysehdotukset toimitetaan Euroopan parlamentille 

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kantoina, hän suosittelee kansalaisvapauksien ja sisäasiain 

valiokunnan jäsenille ja myöhemmin täysistunnolle, että neuvoston kannat hyväksyttäisiin 

tarkistuksitta parlamentin toisessa käsittelyssä, ellei kummankaan toimielimen lingvistijuristien 

viimeistelystä muuta johdu. Kun turvapaikka-asioiden virastoa koskeva asetus ja pakolaisrahastoa 

koskeva päätös on hyväksytty, Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto, jolla on keskeinen 

merkitys käytännön yhteistyön parantamisessa turvapaikka-asioiden alalla, voidaan perustaa 

joutuisasti.

________________________
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LIITE I

Toimielinten yhteinen lausuma

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat perustaneet toimielinten välisen työryhmän 

arvioimaan sääntelyvirastojen yhtenäisyyttä, tehokkuutta, vastuuvelvollisuutta ja avoimuutta sekä 

etsimään yhteistä perustaa niiden työskentelyn parantamiseksi. Työryhmä keskittyy parhaillaan 

joihinkin avainaloihin, kuten sääntelyvirastojen tehtävään ja asemaan EU:n toimielinrakenteessa, 

niiden perustamiseen, rakenteeseen ja toimintaan sekä niiden rahoitukseen, talousarvioihin, 

valvontaan ja hallintoon liittyviin kysymyksiin. 

Kaavaa, joka hyväksyttiin Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston johtajan nimitystä varten 

(perusasetuksen 28 artikla) ja jonka mukaan Euroopan parlamentti "voi antaa lausunnon esittäen 

näkemyksensä valitusta hakijasta, ja hallintoneuvosto ilmoittaa Euroopan parlamentille, miten 

tämä parlamentin lausunto on otettu huomioon", olisi tarkasteltava niiden toimielinten välisten 

ponnistelujen valossa, joiden tarkoituksena on parantaa virastojen hallintotapaa ja lisätä niiden 

vastuuvelvollisuutta.

________________________


