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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vähimmäisvaatimuksista 
kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi 
kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi sekä myönnetyn suojelun sisällöstä 
(uudelleenlaatiminen)
(KOM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2009)0551),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 63 artiklan 
ensimmäisen kohdan 1 alakohdan c alakohdan, 2 alakohdan a alakohdan ja 3 alakohdan 
a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0250/2009),

– 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,

– ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 
28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnalle työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 
2. helmikuuta 2010 päivätyn kirjeen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 87 ja 55 artiklan,

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

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä 
koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita 
sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan 
kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset niiden 
asiasisältöä muuttamatta,

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan 

                                               
1 EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.
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ryhmän suositukset;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja ja otetaan huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. 
Tällä direktiivillä pyritään erityisesti 
varmistamaan ihmisarvon kunnioitus sekä 
turvapaikanhakijoiden ja heidän mukanaan 
tulevien perheenjäsenten oikeus 
turvapaikkaan ja edistämään Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 1, 7, 14, 15, 16, 
18, 21, 24, 34 ja 35 artiklan soveltamista, 
ja se olisi pantava täytäntöön niiden 
mukaisesti.

(15) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. 
Tällä direktiivillä pyritään erityisesti 
varmistamaan ihmisarvon kunnioitus sekä 
turvapaikanhakijoiden ja heidän mukanaan 
tulevien perheenjäsenten oikeus 
turvapaikkaan ja edistämään Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 1, 7, 14, 15, 16, 
18, 21, 23, 24, 34 ja 35 artiklan
soveltamista, ja se olisi pantava täytäntöön 
niiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Direktiiviin olisi lisättävä viittaus naisten ja miesten välistä tasa-arvoa koskevaan Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 23 artiklaan, jotta voidaan varmistaa sukupuolinäkökulman 
huomioon ottaminen turvapaikkahakemusten käsittelyssä.

Tarkistus 2

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 



PR\832116FI.doc 7/20 PE448.996v01-00

FI

arvioidessaan otettava huomioon 
erityisesti seuraavat tekijät:
a) perhe-elämän suoja, mukaan luettuna 
perheen yhdistämisen mahdollisuus 
huoltajastaan 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 
kaikenlaisen väkivallan ja hyväksikäytön, 
ihmiskauppa mukaan luettuna, uhriksi;
d) lapsen näkemykset siten, että tällaisia 
näkemyksiä painotetaan asiaankuuluvasti 
hänen ikänsä ja kehitystasonsa 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkiytetään, miten "etu" olisi määriteltävä suojelun tarvetta arvioitaessa, ja 
yhdenmukaistetaan jäsenvaltioiden käytäntöjä.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(29) On myös tarpeen ottaa käyttöön 
"tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään 
kuulumisen" perusteella tapahtuvan vainon 
yhteinen käsite. Tiettyä yhteiskunnallista 
ryhmää määriteltäessä hakijan 
sukupuolesta johtuvat seikat, sukupuoli-
identiteetti ja sukupuolinen 
suuntautuminen mukaan luettuina, olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon.
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Or. en

Perustelu

Lisäyksellä varmistetaan, että tekstissä otetaan täysin huomioon sukupuolinäkökulma, 
ryhmien moninainen ja muuttuva luonne eri yhteiskunnissa sekä kehittyvät kansainväliset 
ihmisoikeusnormit.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – j alakohta – johdantokappale

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' kansainvälistä suojelua 
koskevan hakemuksen osalta 
kansainvälistä suojelua saavan samassa 
jäsenvaltiossa oleskelevia seuraavia 
perheenjäseniä: 

Or. en

Perustelu

Ehtolausekkeessa "jos perhe on muodostettu jo alkuperämaassa" ei oteta huomioon 
perhesiteitä, jotka on muodostettu paon aikana tai vastaanottavassa maassa, eikä myöskään 
lähdön jälkeen syntyneitä lapsia. Perheen yhtenäisyyden kunnioittamisen ehdoksi ei pitäisi 
asettaa sitä, että perhe on muodostettu ennen alkuperämaasta tapahtunutta pakoa, vaan on 
otettava huomioon myös perheet, jotka on muodostettu paon aikana tai turvapaikkavaltioon 
saapuessa.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) 'lapsen edulla' lapsen oikeuksista 
tehdyn YK:n yleissopimuksen sekä YK:n 
lapsen oikeuksien komitean ja muiden 
YK:n virastojen suositusten, päätelmien ja 
raporttien mukaisesti vahvistettua etua;

Or. en
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Perustelu

Lisäys on tarpeen, jotta voidaan selkeästi määritellä johdanto-osan 17 kappaleessa 
tarkoitettu "lapsen etu".

Tarkistus 6

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 ainoastaan 
seuraavat toimijat, jotka ovat halukkaita 
ja kykeneviä noudattamaan 
oikeusvaltioperiaatetta ja joita 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 7

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. en
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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 8

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 estävät 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

Perustelu

Päämääränä on vaikuttava ja kestävä suojelu. Jos sitä ei voida saavuttaa, "kohtuulliset 
toimenpiteet" eivät ole riittäviä.

Tarkistus 9

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 

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 
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alkuperämaan jossakin osassa ja hän voi 
turvallisesti ja laillisesti matkustaa maan 
kyseiseen osaan, mihin hänellä on pääsy ja 
mihin hän voi jäädä. 

alkuperämaan jossakin osassa ja hän voi 
turvallisesti ja laillisesti matkustaa maan 
kyseiseen osaan, mihin hänellä on pääsy ja 
mihin hän voi jäädä, ja hänen voidaan 
kohtuudella olettaa jäävän sinne.

Or. en

Perustelu

The person concerned should be able to lead a relatively normal life in another part of the 
country of origin, without undue hardship (wording taken from UNHCR). The reasonableness 
analysis includes the assessment of different factors, including the personal circumstances of 
the applicant and the possibility for economic survival in the area, elements which a number 
of Member States already take into consideration. The maintenance of this requirement is 
also inline with UNHCR guidelines on International Protection: "internal flight or Relocation 
Alternative", a recent case of ECHR Shalah Sheikh which includes wording on 'reasonability', 
and established jurisprudence confirming the relevance of the reasonableness test.

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

Tarkistus 10

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. 
Kun hakija on ilman huoltajaa oleva 
alaikäinen, tämän edun mukaisten 
turvallisten ja konkreettisten hoito- ja 
huoltojärjestelyjen saatavuuden on oltava 
osa 1 kohdassa tarkoitettua arviointia. 
Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että eri lähteistä, kuten 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
pakolaisasiain päävaltuutetulta (UNHCR) 
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ja Euroopan turvapaikka-asioiden 
tukivirastolta, hankitaan täsmällisiä ja 
ajantasaisia tietoja ja että niitä käytetään.
Ennakko-oletuksena on, että kansallinen 
suojelu ei ole todennäköinen vaihtoehto 
tämän kohdan mukaisessa hakemuksessa, 
kun valtio tai valtion viranomaiset ovat 
vainoa harjoittavia toimijoita.

Or. en

Perustelu

i) When that applicant is an unaccompanied minor, the availability of secure and concrete 
care and custodial arrangements, which are in the best interests of the unaccompanied minor, 
must be part of the assessment under paragraph 1.
ii) Information gathered should also be used in the evaluation process. This adds to a more 
effective evaluation and reduces the possibility of legal challenge.
iii) This is in line with the Michigan Guidelines on the International Protection of Refugees 
which state that "there must be a reason to believe that the reach of the agent or author of 
persecution is likely to remain localised outside the designated place of internal relocation.
There should therefore be a strong presumption against finding an 'internal protection 
alternative' where the agent or author of the original risk of persecution is, or is sponsored 
by, the national government”.

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

Tarkistus 11

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

Perustelu

Monissa EU:n jäsenvaltioissa ja kansainvälisessä oikeudessa riittää, että toinen kahdesta 
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edellytyksestä täyttyy tiettyä yhteiskunnallista ryhmää määritettäessä. Käytäntöä olisi 
sovellettava EU:n tasolla, jotta vältetään suojeluun liittyvät puutteet ja parannetaan 
jäsenvaltioiden turvapaikkapolitiikan johdonmukaisuutta.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – 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, sukupuoli-identiteetti mukaan 
luettuna, olisi otettava asianmukaisesti 
huomioon määritettäessä kuulumista 
tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään tai 
tällaisen ryhmän piirteitä;

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat päättää, että tätä 
artiklaa sovelletaan myös muihin 
lähiomaisiin, jotka ovat asuneet yhdessä 
osana perhettä alkuperämaasta lähtemisen 
aikaan ja jotka olivat tuolloin täysin tai 
pääasiallisesti riippuvaisia kansainvälistä 
suojelua saavasta henkilöstä.

5. Jäsenvaltiot katsovat, että tätä artiklaa 
sovelletaan myös muihin lähiomaisiin, 
jotka ovat asuneet yhdessä osana perhettä 
alkuperämaasta lähtemisen aikaan ja jotka 
olivat tuolloin täysin tai pääasiallisesti 
riippuvaisia kansainvälistä suojelua 
saavasta henkilöstä.

Or. en
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Perustelu

Näin lähennetään jäsenvaltioiden käytäntöjä.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on perustettava 
menettelyt, joilla ilman huoltajaa olevan 
alaikäisen perheenjäsenet voidaan jäljittää 
mahdollisimman nopeasti kansainvälisen 
suojelun myöntämisen jälkeen, samalla 
kun alaikäisen etua suojellaan. Jos 
alaikäisen tai hänen lähiomaistensa henki 
tai koskemattomuus saattaa olla uhattuna, 
varsinkin jos omaiset ovat jääneet 
alkuperämaahan, on huolehdittava siitä, 
että näitä henkilöitä koskevien tietojen 
keruu, käsittely ja välittäminen tapahtuu 
luottamuksellisesti.

5. Jäsenvaltioiden on perustettava 
menettelyt, joilla ilman huoltajaa olevan 
alaikäisen perheenjäsenet voidaan jäljittää 
kansainvälistä suojelua haettaessa, 
samalla kun alaikäisen etua suojellaan. Jos 
alaikäisen tai hänen lähiomaistensa henki 
tai koskemattomuus saattaa olla uhattuna, 
varsinkin jos omaiset ovat jääneet 
alkuperämaahan, on huolehdittava siitä, 
että näitä henkilöitä koskevien tietojen 
keruu, käsittely ja välittäminen tapahtuu 
luottamuksellisesti.

Or. en

Perustelu

Perheen jäljittämisohjelmien käynnistäminen hakemuksen yhteydessä komission vastaanotto-
olosuhteita koskevan direktiivin uudelleenlaadintaehdotuksen mukaisesti olisi toivottavaa ja 
takaisi näiden kahden direktiivin välisen johdonmukaisuuden.
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PERUSTELUT

Komission ehdotus koskee alkuperäisen direktiivin 2004/83/EY uudelleenlaatimista (osittaista 
muuttamista). Euroopan parlamenttia ainoastaan kuultiin alkuperäisestä ehdotuksesta, mutta 
Lissabonin sopimuksen tultua voimaan sovelletaan yhteispäätösmenettelyä. Nykyisessä 
direktiivissä on kaksi osa-aluetta: perusteet, joiden nojalla henkilölle voidaan myöntää 
pakolaisasema tai toissijaista suojelua, ja kyseisen suojelun sisältö eli oleskeluoikeus, 
mahdollisuus työntekoon ja sosiaaliset oikeudet suojelua tarjoavassa jäsenvaltiossa.

Komissio on tehnyt uudelleenlaaditun ehdotuksen (KOM(2009) 551 lopullinen) aiemman 
direktiivin välttämättömän uudelleentarkastelun ja oikeuskäytännön kehityksen valossa. On 
myös selvää, että nykyisen direktiivin käytännön täytäntöönpanossa eri jäsenvaltioissa on 
huomattavia eroja. Sen takia tunnustamisessa on laajaa vaihtelua ja suojelua hakevien 
liikkuminen jäsenvaltiosta toiseen on vaarassa jatkua. Osaan eroista voidaan puuttua 
parantamalla yhteistyötä, jossa uudella Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastolla pitäisi 
olla merkittävä tehtävä, mutta lainsäädäntökehystä – eli itse direktiiviä – on selkiytettävä, 
jotta täytäntöönpanolle voidaan luoda entistä lujemmat ja selkeämmät puitteet.

Esittelijä suhtautuu komission ehdottamiin muutoksiin suurelta osin myönteisesti ja ehdottaa 
tässä yhteydessä muutamia tarkistuksia. 

Tärkeä ehdotettu muutos on kahden suojelua saavien ryhmän lähentäminen siten, että jatkossa 
viitattaisiin kansainvälistä suojelua saaviin henkilöihin (1 artikla, 2 artiklan b ja j alakohta 
jne.). Näin täytäntöönpanoviranomaisia muistutetaan siitä, että suojelua saavien kaksi ryhmää 
ovat toisiaan täydentäviä: toissijainen suojelu ei ole vähemmän tärkeää niille, joilla on vaara 
joutua kärsimään vakavaa haittaa, jos he palaavat alkuperämaahansa. Komission ehdotuksessa 
pyritään myös entistä paremmin lähentämään oikeuksia suojelun sisällössä (22–27, 29, 30, 33 
ja 34 artikla sekä niihin liittyvät johdanto-osan kappaleet). Useimmissa jäsenvaltioissa ei juuri 
tehdä eroa näiden kahden ryhmän välillä: vain kolmessa rajoitetaan toissijaista suojelua 
saavien täysimääräistä pääsyä työmarkkinoille, yhdessä ryhmät erotellaan toisistaan 
terveydenhuollon saatavuuden perusteella, ja kahdeksassa rajoitetaan toissijaista suojelua 
saavien ryhmän oleskeluluvan kestoa mahdollisesti siksi, että joidenkin mielestä toissijaisen 
suojelun tarpeessa olevilla on vain lyhytaikainen suojelun tarve, mutta tämä ei ole 
osoittautunut paikkansapitäväksi. Sen vuoksi komission ehdotukset näyttävät vastaavan 
jäsenvaltioiden kantaa.

Esittelijä on ehdottanut pientä määrää sukupuoleen ja sukupuoli-identiteettiin liittyviä 
tarkistuksia (johdanto-osan 15 ja 29 kappale ja 10 artiklan 1 kohdan d alakohta) 10 artiklaa 
koskevan komission ehdotuksen lisäksi. Joissakin jäsenvaltioissa on jo tällainen käytäntö, 
mutta toiset eivät ole yhtä halukkaita painottamaan tätä seikkaa asiaankuuluvasti.

Esittelijä on ehdottanut tarkistusta myös 10 artiklan 1 kohdan d alakohtaan: ryhmiin liittyvien 
kahden edellytyksen olisi oltava vaihtoehtoisia ja kumuloituvia. Ero on tärkeä arvioitaessa
suojelun tarvetta ja sitä olisi selkiytettävä, jotta se vastaisi entistä paremmin 
pakolaissopimusta.

Muut esittelijän ehdottamat tarkistukset liittyvät lapsiin: lapsen etua käsitellään johdanto-osan 
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17 kappaletta koskevassa komission ehdotuksessa. Esittelijän mielestä käsitteen sisältöä olisi 
vielä täsmennettävä, ja esittelijä on myös ehdottanut 2 artiklaan uutta k a alakohtaa, jolla 
luodaan yhteys johdanto-osan kappaleeseen ja sisällytetään käsite osaksi säädöstä. 
Direktiiviehdotuksen 8 artiklan 2 kohtaan ehdotettu tarkistus koskee nimenomaan ilman 
huoltajaa olevien alaikäisten hoitoa. Tällaisten lasten hoidon jatkuvuus olisi otettava 
huomioon yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän kaikilla osa-alueilla, joten 
31 artiklan 5 kohtaan ehdotetaan tarkistusta. Esittelijä pyytää komissiota ja neuvostoa 
ottamaan huomioon tarvittavan jatkuvuuden muutenkin kuin tällaisten lasten huoltajien osalta. 

Esittelijä toivoo myös neuvoston ja komission täsmentävän, miten tavanomaiseen käytäntöön 
liittyviä kysymyksiä voidaan parhaiten käsitellä, kun tämä aiheuttaa selkeän vaaran niille, 
jotka vastustavat tällaisia käytäntöjä tai joiden katsotaan rikkoneen niitä. Edellyttääkö 
tällaisen tarpeen huomioon ottaminen säädöstä vai riittääkö, että annetaan selkeitä ohjeita?

Myös perheen määritelmää koskevilla ehdotuksilla on vaikutuksia lapsiin. Esittelijä pitää 
myönteisinä komission ehdotuksia, jotka koskevat naimisissa olevia alaikäisiä. Kyseessä on 
pieni ryhmä, jonka siviilisäätyä ei kuitenkaan saisi asettaa heidän suojelun tarpeensa edelle. 
Monet asiantuntijat ovat huomauttaneet, että paon aikana tai saapuessa muodostettujen 
perheiden suojelun tarvetta ei välttämättä arvioida täysin, vaan ne saattavat joutua prosessissa 
erilleen. Tämä loukkaa oikeutta perhe-elämään. 

Direktiiviehdotuksen 7 artikla koskee suojelun tarjoajia. Monet ovat vahvasti sitä mieltä, että 
pääsääntöisesti vain valtioita voidaan pitää suojelun tarjoajina: kansainvälisillä elimillä ei ole 
valtion tunnusmerkkejä, eivätkä ne voi olla kansainvälisten yleissopimusten osapuolina. 
Komission tähän artiklaan ehdottamalla muutoksella pyritään lujittamaan vaatimuksia, jotka 
muiden kuin valtiollisten toimijoiden on täytettävä, jotta voidaan katsoa, että ne pystyvät 
tarjoamaan vaikuttavaa ja kestävää suojelua. Esittelijä on päättänyt muotoilla uudelleen tämän 
artiklan, jotta edellytykset koskevat valtiollisia ja muita kuin valtiollisia toimijoita.

Direktiiviehdotuksen 8 artikla koskee suojelua alkuperämaan jossakin osassa. Esittelijä on 
ehdottanut 8 artiklan 1 kohdan alkuperäisen sanamuodon säilyttämistä komission ehdotuksen 
lisäksi: esittelijän saamien tietojen mukaan "kohtuullisuuden" käsite on tässä oikeudellisesti 
tärkeä, kuten komission täsmennyskin. Esittelijä harkitsee muita olennaisia tarkistuksia 
lakkaamista koskevaan 11 ja 16 artiklaan.

Uudelleenlaaditun ehdotuksen soveltamisala on rajallinen, mutta esittelijä pitää valitettavana, 
ettei siinä ole käsitelty 14 ja 19 artiklaan liittyviä merkittäviä oikeudellisia kysymyksiä eikä 
palauttamiskieltoa koskevaa kysymystä, sillä se koskee henkilöitä, jotka eivät saa 
humanitaarista suojelua. Muita kysymyksiä, jotka liittyvät muihin kuin valtiollisiin suojelun 
tarjoajiin, kuten kansainvälisiin elimiin, ei ole periaatteessa käsitelty. Tästä syystä esittelijä on 
sisällyttänyt uudelleentarkastelulausekkeeseen erityisiä säännöksiä.

Kaiken kaikkiaan esittelijä kuitenkin suosittelee parlamentille komission ehdotuksia ja toivoo, 
että esittelijän omia tarkistuksia pidetään myönteisinä, sekä odottaa valiokunnan vastausta 
niihin.
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LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

CHAIRMAN

Ref.: D(2010)5206

Mr Fernando LOPEZ AGUILAR
Chair of Civil Liberties, Justice
and Home Affairs Committee
ASP 11G306
Brussels

Subject: Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on 
minimum standards for the qualification and status of third country nationals 
or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content 
of the protection granted
COM(2009) 551 final of 21.10.2009 - 2009/0164 (COD)

Dear Chairman,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal 
referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules 
of Procedure.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows:

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any 
substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the 
committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments 
shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the 
proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement the committee 
responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the Commission 
proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and 
the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on 
the amendments and whether or not it intends to withdraw the recast proposal."

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the 
meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping 
with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that 
the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified 
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as such in the proposal or in the opinion of the Consultative Working Party and that, as 
regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the 
proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in 
their substance.

Furthermore, pursuant to Rules 87, the Committee on Legal Affairs considered that the 
technical adaptations suggested in the opinion of the abovementioned Working Party were 
necessary in order to ensure that the proposal complied with the recasting rules.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 27 January 2010, the Committee on Legal 
Affairs, by 22 votes in favour and no abstentions1, recommends that your Committee, as the 
committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions 
and in accordance with Rule 87.

Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

Encl.: Opinion of the Consultative Working Party.

                                               
1 Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Alajos Mészáros, Lidia
Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, 
Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, 
Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Arlène McCarthy, Toine Manders, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.
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LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION 
OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN 

LAUSUNTO

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN
NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel, 23. marraskuuta 2009

LAUSUNTO

EUROOPAN PARLAMENTILLE
NEUVOSTOLLE
KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vähimmäisvaatimuksista 
kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi 
kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi sekä myönnetyn suojelun sisällöstä

(uudelleenlaatiminen)
KOM(2009)0551, 21.10.2009 – 2009/0164(COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä
kokoontui 29. lokakuuta 2009 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission 
esittämää ehdotusta.
Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli1 ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, 
jolla laaditaan uudelleen 29. huhtikuuta 2004 annettu neuvoston direktiivi 2004/83/EY 
kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi 
tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista 
sekä myönnetyn suojelun sisällöstä, ja totesi yksimielisesti seuraavaa:

1) 9 artiklan 3 kohdan alkuperäinen sanamuoto "Edellä 2 artiklan c alakohdan mukaan" on 
muutettava muotoon "Edellä 2 artiklan d alakohdan mukaan".

2) 19 artiklan 1 kohdassa ilmaisu "tämän direktiivin voimaantulon jälkeen" on muutettava 
muotoon "direktiivin 2004/83/EY voimaantulon jälkeen".

3) 23 artiklan 2 kohdassa oleva viittaus "24–34 artiklassa" olisi muutettava muotoon "24–27 
ja 29–35 artiklassa".

4) 39 artiklan 1 kohdan ensimmäisen kohdan viimeinen lause "Niiden on viipymättä
                                               
1 Neuvoa-antavalla ryhmällä oli käytössään ehdotuksen englannin-, ranskan- ja saksankieliset versiot. Ryhmän 
työ perustui englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.
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toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko" olisi pitänyt merkitä harmaasävyllä, jota yleensä 
käytetään sisällöllisten muutosten merkitsemiseen uudelleenlaadituissa teksteissä.
5) 39 artiklan 2 kohdan sanat "sekä kyseisten säännösten ja tämän direktiivin välinen 
vastaavuustaulukko" olisi pitänyt merkitä harmaasävyllä.
6) 42 artiklaan on palautettava neuvoston direktiivin 2004/83/EY 40 artiklan viimeiset sanat 
("Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti").
7) Liitteessä I olevassa B osassa oleva päivämäärä 10. lokakuuta 2006 pitäisi korvata 
päivämäärällä 9. lokakuuta 2006.
Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei 
sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä tai tässä lausunnossa on sellaisiksi 
yksilöity. Neuvoa-antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan 
aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset niiden asiasisältöä 
muuttamatta.

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
Parlamentin lakimies Neuvoston lakimies Pääjohtaja


