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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maahanmuuttoalan 
yhteyshenkilöverkoston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 377/2004 
muuttamisesta
(KOM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2009)0322),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 63 artiklan 3 kohdan 
b alakohdan ja 66 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0055/2009),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2009),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

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

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan unionin puheenjohtajana
toimivan jäsenvaltion tai, jos kyseinen 
jäsenvaltio ei ole maassa tai alueella 
edustettuna, puheenjohtajan tehtävää 
hoitavan jäsenvaltion on laadittava kunkin 
puolivuotiskauden lopussa neuvostolle, 
Euroopan parlamentille ja komissiolle 
kertomus Euroopan unionin etujen 
kannalta keskeisillä alueilla ja/tai 

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

keskeisissä maissa toimivien 
maahanmuuttoalan 
yhteyshenkilöverkostojen toiminnasta sekä 
tilanteesta kyseisillä alueilla ja/tai 
kyseisissä maissa laittomaan 
maahanmuuttoon liittyvien asioiden osalta.
Sen jälkeen kun jäsenvaltioita ja 
komissiota on kuultu, Euroopan unionin 
etujen kannalta keskeiset alueet ja/tai maat 
on valittava soveltamalla muuttoliikkeitä 
kuvaavia objektiivisia indikaattoreita, 
kuten laitonta maahanmuuttoa koskevia 
tilastoja ja Frontexin laatimia 
riskianalyyseja, ja ottaen huomioon 
Euroopan unionin ulkosuhdepolitiikan 
tavoitteet.

Or. fr

Perustelu

On syytä varmistaa johdonmukaisuus termien valinnassa ja käyttää siksi tässä yhteydessä 
ilmausta "laiton maahanmuutto", jota käytetään edellä. Sallittakoon maahanmuuttoalan 
yhteyshenkilöverkostojen toimia riittävän joustavasti Euroopan unionin ulkosuhdepolitiikan 
yleisten tavoitteiden mukaisesti.
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PERUSTELUT

Kun 19. helmikuuta 2004 annettiin asetus, jota nyt on tarkoitus muuttaa, Frontexia ei ollut 
vielä virallisesti perustettu. Neuvosto antoi 26. lokakuuta 2004 asetuksen (EY) N:o 2007/2004 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston 
(Frontex) perustamisesta kahdeksan kuukautta myöhemmin, täsmälleen sanottuna 
26. lokakuuta 2004.

Kyseisen asetuksen mukaisen toimivaltansa nojalla Frontexin tehtävänä on toteuttaa 
riskianalyysejä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten sille toimittamien tietojen 
pohjalta, helpottaa jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välistä operatiivista yhteistyötä sekä 
tehdä yhteistyötä kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten ja kansainvälisten 
järjestöjen kanssa esimerkiksi seuraavilla aloilla: rajavalvontakysymyksiä koskevien 
kokemusten vaihtaminen, rajavartijoiden kouluttaminen, operatiivisten tietojen vaihtaminen ja 
yhteisten operaatioiden toteuttaminen.

Alkuperäisessä helmikuun 19 päivänä 2004 annetussa asetuksessa (337/2004) 
’maahanmuuttoalan yhteyshenkilöllä’ tarkoitetaan jonkin jäsenvaltion edustajaa, jonka 
maahanmuuttoviranomaiset tai muut toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet ulkomaille 
solmimaan ja ylläpitämään yhteyksiä vastaanottavan maan viranomaisiin edistääkseen 
laittoman maahanmuuton ehkäisemistä ja torjuntaa, laittomien maahanmuuttajien paluuta ja 
laillisen maahanmuuton hallintaa.

On selvää, että kolmansiin maihin lähetetyt maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt voisivat 
toimivaltansa perusteella myötävaikuttaa merkittävästi Frontexin tavoitteiden toteuttamiseen, 
etenkin kun otetaan huomioon, että Frontexilla ei ole edustusta EU:n alueen ulkopuolella.

Ehdotuksella neuvoston asetuksen (EY) N:o 377/2004 muuttamisesta pyritään hyödyntämään 
maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden ja Frontexin tietoa ja kokemusta molempien osapuolten 
hyväksi. Tätä kysymystä ei otettu huomioon alkuperäisessä asetuksessa.

Muutosehdotuksella pyritään seuraaviin tavoitteisiin: yhteyshenkilöiden ja Frontexin 
toimivallan hyödyntäminen molempien osapuolten hyväksi, yhteyshenkilöverkostojen 
saamien tietojen hyödyntäminen ja niiden vaihtaminen ICONetin (maahanmuuton hallinnasta 
vastaavia jäsenvaltioiden viranomaisia varten perustettu suojattu tieto- ja 
koordinointiverkosto) välityksellä, oikeus saada käyttää ulkorajarahastoa 
yhteyshenkilöverkostojen perustamisen edistämiseen ja niiden sujuvan toiminnan 
turvaamiseen sekä puolivuotiskertomusten esittämistä koskevan järjestelmän parantamiseen.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi asetuksen 337/2004 3, 4 ja 6 artiklaa muutetaan.

Ehdotuksen oikeusperustana ovat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 63 artiklan 
3 kohdan b alakohta ja 66 artikla. Kyseinen oikeusperusta edellyttää vaihtelevan geometrian 
järjestelmän soveltamista Schengen-pöytäkirjaa koskevan Yhdistyneen kuningaskunnan, 
Irlannin ja Tanskan aseman mukaisesti. Ehdotetun muutoksen vaikutuksia on tarkasteltu myös 
asianomaisten Islannin, Norjan, Sveitsin ja Liechtensteinin allekirjoittamien pöytäkirjojen 
kannalta.
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Ehdotettu muutos on teknisesti asianmukainen ja tarpeellinen. Näinä vaikeina aikoina 
Euroopan unionissa tarvitaan asianmukaista maahanmuuttovirtojen hallinnointia.
Asia on kaksitahoinen: laillisen maahanmuuton hallinnointi ja laittoman maahanmuuton 
hallinnointi.


