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I JOHDANTO

Komissio hyväksyi 18. helmikuuta 2009 ehdotuksen Euroopan pakolaisrahastoa koskevan 

päätöksen muuttamisesta1, joka liittyi ehdotukseen asetukseksi Euroopan turvapaikka-asioiden 

tukiviraston perustamisesta2.

Euroopan parlamentti hyväksyi 7. toukokuuta 2009 ensimmäisen käsittelyn lausunnon Euroopan 

pakolaisrahastoa koskevasta päätöksestä3, johon ei ehdotettu tarkistuksia, ja Euroopan turvapaikka-

asioiden tukivirastoa koskevasta asetuksesta4, jossa esitettiin 40 tarkistusta komission ehdotukseen. 

Neuvosto vahvisti 25.–26. helmikuuta 2010 ensimmäisen käsittelyn kantansa molemmista 

ehdotuksista SEUT 294 artiklan mukaisesti.

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

turvapaikkajärjestelmää II koskevan lausunnon5, jossa esitettiin useita suosituksia Euroopan 

turvapaikka-asioiden tukivirastoa koskevasta asetuksesta.

II EHDOTUKSEN TAVOITE

Euroopan pakolaisrahastoa koskevaa päätöstä muutetaan Euroopan turvapaikka-asioiden 

tukiviraston perustamisesta aiheutuvien muutosten huomioon ottamiseksi ja erityisesti siksi, että 

viraston olisi mahdollista ottaa vastuu tietyistä toimista, jotka tähän mennessä ovat olleet 

pakolaisrahaston rahoittamia. Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston avulla on tarkoitus 

parantaa yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa, tehostaa jäsenvaltioiden 

käytännön yhteistyötä turvapaikka-asioissa sekä antaa ja/tai koordinoida toiminnallista tukea 

jäsenvaltioille, joiden kansalliset turvapaikkajärjestelmät ovat joutuneet erityisten ja kohtuuttomien 

paineiden kohteeksi.

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

Yleistä

Neuvottelut käytiin ottaen huomioon Haagin ohjelman mukainen toimintapolitiikka. Haagin 

ohjelmassa määritetään oikeus- ja sisäasioiden alan tavoitteet ja välineet vuosiksi 2005–2010. 

Eurooppa-neuvosto ilmoitti olevansa sitoutunut yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän 

kehittämiseen edelleen muuttamalla lainsäädäntöpuitteita ja tehostamalla käytännön yhteistyötä ja 

-toimintaa muun muassa perustamalla Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston. Eurooppa-

neuvosto sopi myöhemmin lokakuussa 2008 hyväksytyssä Euroopan maahanmuutto- ja 

turvapaikkasopimuksessa tukiviraston perustamisesta vuonna 2009. 

Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti ovat 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 ilmoittaneet osallistuvansa tämän päätöksen hyväksymiseen ja soveltamiseen. 

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen 

liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu 

Euroopan pakolaisrahastoa koskevan päätöksen antamiseen, se ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta 

Tanskaan.

Yhteispäätösmenettelyyn sovellettavista käytännön menettelytavoista annetun yhteisen julistuksen1

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

jotta jo neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan käsittelyvaiheessa päästäisiin 

yhteisymmärrykseen. Tämän yhteydenpidon tuloksena päästiin yhteisymmärrykseen turvapaikka-

asioiden tukiviraston perustamista koskevan asetuksen ja Euroopan pakolaisrahastoa koskevan 

päätöksen teksteistä.

                                               
1 EYVL C 148, 28.5.1999, s. 1.
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IV YHTEENVETO

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannassa on otettu huomioon komission avustuksella neuvoston 

ja Euroopan parlamentin välillä käydyissä neuvotteluissa aikaansaatu kompromissi. Pysyvien 

edustajien komitea hyväksyi tämän kompromissin 20. marraskuuta 2009 hyväksyessään poliittisen 

yhteisymmärryksen Euroopan pakolaisrahastoa koskevasta päätöksestä ja Euroopan turva-paikka-

asioiden tukivirastoa koskevasta asetuksesta. Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä 

oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puheenjohtaja on sittemmin pysyvien edustajien komitean 

puheenjohtajalle osoitetussa kirjeessä todennut, että jos kompromissitekstit 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. Euroopan pakolaisrahastoa koskevan päätöksen ja 

Euroopan turva-paikka-asioiden tukivirastoa koskevan asetuksen hyväksyminen helpottaa Euroopan 

turva-paikka-asioiden tukiviraston ripeää perustamista, millä on keskeinen merkitys käytännön 

yhteistyön tehostamisessa edelleen turvapaikka-asioissa. 

_____________


