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PR_COD_1am

Menettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen 
käsittely)

***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy komission esittämän oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja 
parlamentin tarkistukseen sisältyy sellaisenaan olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole 
ehdotettu muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...]
tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden 
huomio sellaisiin lainsäädäntötekstin 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 päätökseksi Euroopan 
pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi 2008–2013 osana yhteisvastuuta ja 
maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa ja neuvoston päätöksen 
2004/904/EY kumoamisesta tehdyn päätöksen N:o 573/2007/EY muuttamisesta
(KOM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2009)0456),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 63 artiklan 
2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0123/2009),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten 
päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan 
ja 78 artiklan 2 kohdan sekä 80 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2010),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

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 sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tämän vuoksi on asianmukaista, että 
komissio päättää maantieteellisiä alueita ja 

(2) Jotta olisi mahdollista saavuttaa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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kansallisuuksia koskevista EU:n yhteisistä 
vuotuisista painopisteistä sekä 
uudelleensijoitettavien pakolaisten 
erityisryhmistä.

päätöksen N:o 573/2007/EY1 mukaiset 
tavoitteet, komissiolle olisi siirrettävä valta 
antaa Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
määritetään maantieteellisiä alueita sekä 
uudelleensijoitettavien pakolaisten 
erityisryhmiä koskevat EU:n yhteiset 
vuotuiset painopisteet.
1 EUVL L 144, 6.6.2007, s. 1.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Päätös N:o 573/2007/EY
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio saa 4 000 euron kiinteän 
summan jokaista sellaista 
uudelleensijoitettua henkilöä kohti, joka 
kuuluu johonkin 13 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti EU:n yhteisissä vuotuisissa 
painopisteissä määritettyyn ryhmään 
maantieteellisten alueiden ja 
kansallisuuksien sekä 
uudelleensijoitettavien pakolaisten 
erityisryhmien osalta.

Jäsenvaltio saa 4 000 euron kiinteän 
summan jokaista sellaista 
uudelleensijoitettua henkilöä kohti, joka 
kuuluu johonkin 13 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti EU:n yhteisissä vuotuisissa 
painopisteissä määritettyyn ryhmään
maantieteellisten alueiden osalta.

Seuraavat ryhmät kuuluvat joka 
tapauksessa EU:n yhteisiin 
painopisteisiin:
- haavoittuviksi katsottavat henkilöt, 
kuten lapset ja naiset, jotka ovat vaarassa 
joutua erityisesti henkisen, fyysisen tai 
seksuaalisen väkivallan tai riiston 
kohteeksi, 
- henkilöt, joilla on vakavia 
terveydenhoitoon liittyviä tarpeita, joihin 
voidaan vastata ainoastaan 
uudelleensijoittamisen avulla, 
- henkilöt, jotka tarvitsevat kiireellisesti 
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uudelleensijoituspaikan oikeudellisista ja
suojelullisista syistä,
- henkilöt, jotka ovat joutuneet 
sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi tai 
luonnonkatastrofin uhriksi taikka muihin 
yllättäviin humanitaarisiin olosuhteisiin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon tähänastiset kokemukset Euroopan pakolaisrahaston 
uudelleensijoittamissäännöksistä ja otetaan mukaan erityiskriteerit, jotka olivat aiemmassa 
tekstissä ja joissa otetaan huomioon todellinen tarve vastata joustavasti ja asianmukaisesti 
hätätilanteisiin.

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Päätös N:o 573/2007/EY
13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lisätään 13 a artiklaan uusi 
3 a kohta seuraavasti:
"3 a. Kiinteä 4 000 euron summa kutakin 
uudelleensijoitettua henkilöä kohden 
korotetaan 6 000 euroon niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole 
toistaiseksi osallistuneet EU:n 
uudelleensijoittamisohjelmaan. Kiinteä 
summa on 5 000 euroa seuraavana 
vuonna, jonka jälkeen kiinteä summa on 
4 000 euroa."

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Päätös N:o 573/2007/EY
13 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio määrittää EU:n yhteiset 
uudelleensijoittamista koskevat vuotuiset 
painopisteet 52 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Jotta on mahdollista saavuttaa tämän 
päätöksen tavoitteet eli tehdä 
uudelleensijoittamisesta tehokas 
suojeluväline, komissio määrittää EU:n 
yhteiset uudelleensijoittamista koskevat 
vuotuiset painopisteet delegoitujen 
säädösten avulla 52 a, 52 b ja 
52 c artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Päätös N:o 573/2007/EY
13 artikla – 7 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kahdenkymmenen kalenteripäivän 
kuluttua siitä, kun 13 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti laadituista EU:n yhteisistä 
uudelleensijoittamista koskevista 
vuotuisista painopisteistä tehdystä 
komission päätöksestä on ilmoitettu, 
jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
arvio niiden henkilöiden lukumäärästä, 
jotka ne aikovat uudelleensijoittaa 
kyseisten EU:n yhteisten vuotuisten 
painopisteiden mukaisesti seuraavan 
kalenterivuoden aikana. Komissio toimittaa 
nämä tiedot 52 artiklassa tarkoitetulle 
komitealle.

Kahdenkymmenen kalenteripäivän 
kuluttua siitä, kun 13 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti laadituista EU:n yhteisistä 
uudelleensijoittamista koskevista 
vuotuisista painopisteistä tehdystä 
komission päätöksestä on ilmoitettu, 
jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
arvio niiden henkilöiden lukumäärästä, 
jotka ne aikovat uudelleensijoittaa 
kyseisten EU:n yhteisten vuotuisten 
painopisteiden mukaisesti seuraavan 
kalenterivuoden aikana. Komissio toimittaa 
nämä tiedot Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
1 artikla – 10 a kohta (uusi)
Päätös N:o 573/2007/EY
52 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(10 a) Lisätään artikla seuraavasti:
"52 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttö
1. Komissiolle siirretään valta antaa 
13 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä 1 artiklan 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun 
ajanjakson ajan.
2. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
3. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 52 b ja 
52 c artiklassa vahvistetuin ehdoin."

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
1 artikla – 10 b kohta (uusi)
Päätös N:o 573/2007/EY
52 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 b) Lisätään artikla seuraavasti:
"52 b artikla

Säädösvallan siirron peruuttaminen
1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 13 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron.
2. Toimielimen, joka on aloittanut 
sisäisen menettelyn päättääkseen, olisiko 
säädösvallan siirto peruutettava, on 
pyrittävä ilmoittamaan siitä toiselle 
toimielimelle ja komissiolle mainiten 
siirretyn säädösvallan, joka voidaan 
peruuttaa.
3. Peruuttamispäätöksessä ilmoitetaan 
peruuttamisen syyt, ja se lopettaa 
päätöksessä mainitun säädösvallan 
siirron. Päätös tulee voimaan joko
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välittömästi tai jonakin myöhempänä, 
päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen. Päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä."

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
1 artikla – 10 c kohta (uusi)
Päätös N:o 573/2007/EY
52 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 c) Lisätään artikla seuraavasti:
"52 c artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen
1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta määräaikaa 
pidennetään kuukaudella. 
2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
ei tuon jakson päätyttyä ole kumpikaan 
vastustanut delegoitua säädöstä, delegoitu 
säädös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan 
lehdessä ilmoitettuna päivänä.
3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, tämä ei 
tule voimaan. Vastustava toimielin 
ilmoittaa syyt delegoidun säädöksen 
vastustamiselle."

Or. en
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PERUSTELUT

Yksi Euroopan pakolaisrahaston "tukikelpoisista toimista" on uudelleensijoittaminen. 
Uudelleensijoittaminen on prosessi, jossa kolmansien maiden kansalaisia tai 
kansalaisuudettomia henkilöitä siirretään UNHCR:n pyynnöstä kansainvälisen suojelun 
tarpeen perusteella kolmannesta maasta jäsenvaltioon, jossa a) he saavat oleskella pakolaisena 
tai b) heille annetaan asema, joka antaa pakolaisasemaa vastaavat kansallisen tai yhteisön 
lainsäädännön mukaiset oikeudet ja etuudet.1 Uudelleensijoittamista sanotaan usein yhdeksi 
kestäväksi ratkaisuksi niille pakolaisille, joiden suojelua ei voida taata ensimmäisen 
turvapaikan tarjoavissa maissa.2

Tukholman ohjelman 6.2.3 kohdassa turvapaikka-asioiden ulkoisesta ulottuvuudesta todetaan 
selkeästi, että EU:n olisi toimittava kumppanuudessa ja tehtävä yhteistyötä sellaisten 
kolmansien maiden kanssa, jotka ovat vastaanottaneet suuria määriä pakolaisia. Siinä 
tunnustetaan myös, että solidaarisuuden edistäminen EU:ssa on ratkaisevan tärkeää mutta että 
se ei yksin riitä uskottavan ja kestävän yhteisen turvapaikkapolitiikan aikaansaamiseen. 
Eurooppa-neuvosto pyytää Euroopan parlamenttia yhdessä neuvoston ja komission kanssa 
kannustamaan jäsenvaltioiden vapaaehtoista osallistumista EU:n yhteiseen 
uudelleensijoittamisohjelmaan ja lisäämään uudelleensijoitettujen kokonaismäärää. 
Komission pitäisi myös arvioida EU:n yhteinen uudelleensijoittamisohjelma vuonna 2014, 
jotta tarvittavat parannukset voitaisiin määritellä. Esittelijä ilmaisee tiedonantoa koskevassa 
mietinnössään ajatuksensa tästä EU:n yhteisestä uudelleensijoittamisohjelmasta. 

Euroopan pakolaisrahastoa muuttava ehdotus

Päätöksen 2007/573/EY 6 artiklan ensimmäisen kohdan e alakohdassa kohderyhmänä 
mainitaan kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, joita ollaan 
uudelleensijoittamassa tai jotka on uudelleensijoitettu jäsenvaltioon. Uudelleensijoittamista 
koskevat erityissäännökset annetaan pääosin 13 artiklassa.

Ehdotuksella annetaan komissiolle valtuudet määritellä vuosittain uudelleensijoitettavia 
henkilöitä koskevat EU:n yhteiset painopisteet. Nämä vuotuiset painopisteet voivat komission 
mukaan liittyä maantieteellisiin alueisiin, kansallisuuksiin tai uudelleensijoitettavien 
pakolaisten erityisryhmiin. Euroopan parlamentti tukee komission ajatusta ja katsoo, että 
uudelleensijoittamisella olisi oltava tärkeä asema EU:n ulkoisessa turvapaikkapolitiikassa. 
Sitä olisi kehitettävä edelleen tehokkaaksi suojeluvälineeksi EU:n käyttöön. EU:n yhteisten 
painopisteiden määrittelyn yhteydessä Euroopan parlamentti kannattaa sitä, että tietyt ryhmät 
määritellään mutta että samalla jätetään joustavuutta vastata hätätilanteisiin. Tähän seikkaan 
paneudutaan tarkistuksessa 2, jossa luetellaan pysyvät ryhmät. Nämä ryhmät on tarkoitettu 
yleisiksi, ja niiden katsotaan kattavan myös tapaukset, joita ei mainita erikseen, sillä olisi 
oikeudellisesti mahdotonta luetella kaikkia erityisiä tarpeita. Esimerkiksi naiset, joita uhkaa 
pakkoavioliitto tai naisten sukuelinten silpominen, kuuluisivat epäilemättä yleiseen "vaarassa 
olevien naisten" kategoriaan, ja vammaiset henkilöt katsottaisiin "henkilöiksi, joilla on 
vakavia terveydenhoitoon liittyviä tarpeita". Seksuaalisen suuntautumisensa perusteella 
                                               
1 Päätöksen 2007/573/EY 3 artikla, EUVL L 144, 6.6.2007, s. 5. 
2 Katso myös UNHCR:n esittämät huomiot EU:n yhteisestä uudelleensijoittamisohjelmasta ja Euroopan
komission ehdotuksesta Euroopan pakolaisrahaston muuttamiseksi.
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syrjityt henkilöt maissa, joissa seksuaalisesta suuntautumisesta voidaan määrätä 
rikosoikeudellisia seuraamuksia, voisivat myös saada uudelleensijoituspaikan, samoin kuin 
uskonnollisia tai muita kuin uskonnollisia vähemmistöjä edustavat henkilöt, jos 
uskonnonvapauden käyttämisestä voidaan määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia. Muut 
tapaukset voisivat kuulua ilmauksen "oikeudellisista ja suojelullisista syistä" soveltamisalaan.

Viime vuosien aikana yhä useammat jäsenvaltiot ovat ottaneet osaa EU:n 
uudelleensijoittamisohjelmiin. Euroopan parlamentille on erittäin tärkeää, että 
mahdollisimman monella jäsenvaltiolla on mahdollisuus osallistua EU:n 
uudelleensijoittamisohjelmaan. Euroopan parlamentti haluaisi siksi ottaa käyttöön 
mukautusjärjestelmän. Sen avulla voitaisiin tarjota niille jäsenvaltioille, jotka tähän asti eivät 
ole merkittävästi osallistuneet EU:n uudelleensijoittamisohjelmiin, kannustimia osallistumisen 
aloittamiseen (tarkistus 3).

Tarkistuksessa 1 ja 4 ehdotetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaista menettelyä (delegoidut säädökset), jotta Euroopan parlamentin oikeudet 
painopisteiden määrittelyssä voidaan turvata.


