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LIITE 

 

asiakirjaan 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS 

 

kriisitilanteen siirtomekanismin perustamisesta sekä kolmannen maan kansalaisen tai 

kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua 

koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion 

määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 604/2013 

muuttamisesta 
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LIITE III – Jakoperustetta koskeva kaava 

 

 

 

Väkiluvun vaikutus 
MS/AS

  
               

                
 

BKT:n vaikutus
     

  
        

          

 

Hakemusten määrän 

vaikutus
     

      
 

 

                                                                        

 
 

                                                                          

  
   

                            

   
                     

    

Työttömyysasteen vaikutus
MS/AS

      
 

 

                   

  
 

              
       

  
   

                             

   
                    

    

                                                                                                                                                                                          
   

Lopullinen määrä                                                        
  

Lopullinen osuus hakijoista
     

                              
                                   

 

   100 % 

 

 
MS = jäsenvaltio 

AS = Dublin-järjestelmään liittynyt valtio 

Jäljelle jääneet paikat
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LIITE IV  

Kriisitilanteen siirtomekanismiin sovellettavat yksityiskohtaiset menettelysäännöt 

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä kansallinen yhteyspiste ja toimitettava sen 

yhteystiedot muille jäsenvaltioille ja EASOlle. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä EASOn 

ja muiden asiaankuuluvien virastojen kanssa toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet, 

jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat suoraan tehdä yhteistyötä ja vaihtaa tietoja, 

myös 8 kohdassa tarkoitetuista syistä. 

2. Jäsenvaltioiden on säännöllisin väliajoin ja vähintään joka kolmas kuukausi ilmoitettava 

niiden hakijoiden määrä, jotka voidaan siirtää nopeasti niiden alueelle, sekä kaikki muut 

olennaiset tiedot. 

3. Siirrosta hyötyvän jäsenvaltion on 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella 

yksilöitävä EASOn ja tarvittaessa 9 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden 

yhteyshenkilöiden avustamana yksittäiset hakijat, jotka voitaisiin siirtää muihin 

jäsenvaltioihin, ja toimitettava kyseisten jäsenvaltioiden yhteyspisteille mahdollisimman 

pian kaikki olennaiset tiedot. Etusija on annettava direktiivin 2013/33/EU 21 ja 

22 artiklassa tarkoitetuille haavoittuvassa asemassa oleville hakijoille.  

4. Siirron kohteena olevan jäsenvaltion annettua hyväksyntänsä siirrosta hyötyvän 

jäsenvaltion on tehtävä EASOa kuullen mahdollisimman pian päätös kunkin yksilöidyn 

hakijan siirtämisestä tiettyyn siirron kohteena olevaan jäsenvaltioon ja ilmoitettava 

kirjallisesti hakijalle päätöksestä siirtää hänet kyseiseen jäsenvaltioon. 

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että siirron kohteena olevat perheenjäsenet siirretään 

saman jäsenvaltion alueelle. 

6. Hakijoita, joiden sormenjäljet on otettava asetuksen (EU) N:o 603/2013 9 artiklassa 

asetettujen velvoitteiden nojalla, voidaan ehdottaa siirrettäviksi ainoastaan siinä 

tapauksessa, että heidän sormenjälkensä on otettu ja toimitettu Eurodac-

keskusjärjestelmään mainitun asetuksen mukaisesti. 

7. Hakija on siirrettävä siirron kohteena olevan jäsenvaltion alueelle mahdollisimman pian 

sen jälkeen, kun hänelle on annettu 33 d artiklassa tarkoitettu siirtopäätöstä koskeva 

ilmoitus. Siirrosta hyötyvän jäsenvaltion on ilmoitettava siirron kohteena olevalle 

jäsenvaltiolle siirron ajankohta sekä kaikki muut olennaiset tiedot. 
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8. Jäsenvaltioilla on oikeus kieltäytyä hakijan siirtämisestä ainoastaan, jos on olemassa 

perustellut syyt katsoa hakijan olevan vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle 

järjestykselle tai jos on olemassa vakavat syyt soveltaa direktiivin 2011/95/EU 12 ja 17 

artiklassa säädettyjä poissulkemissäännöksiä.  

9. Jäsenvaltiot voivat kaikkien olennaisten tietojen vaihdon jälkeen päättää nimittää 

siirrosta hyötyvään jäsenvaltioon yhteyshenkilöitä kaikkien tässä liitteessä kuvattujen 

siirtomenettelyn osatekijöiden täytäntöönpanoa varten.  

10. Siirrosta hyötyvä jäsenvaltio takaa henkilöllisyyden varmentamisen, tietojen 

kirjaamisen ja sormenjälkien ottamisen siirtomenettelyä varten ja varaa tarvittavat tilat. 

Siirto evätään siirtomenettelyä vältteleviltä hakijoilta. 

11. Tämän liitteen mukainen siirtomenettely on saatettava päätökseen mahdollisimman 

nopeasti ja viimeistään kahden kuukauden kuluessa 2 kohdassa tarkoitetusta siirron 

kohteena olevan jäsenvaltion antamasta ilmoituksesta, jollei 4 kohdassa tarkoitettua 

siirron kohteena olevan jäsenvaltion hyväksyntää anneta alle kaksi viikkoa ennen 

kyseisen kahden kuukauden määräajan umpeutumista. Siinä tapauksessa 

siirtomenettelyn päätökseen saattamisen määräaikaa voidaan jatkaa enintään kahdella 

viikolla. Lisäksi kyseistä määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa vielä neljällä viikolla, 

jos siirrosta hyötyvä jäsenvaltio esittää siirrolle objektiivisesti perusteltuja käytännön 

esteitä. 

Jos siirtomenettelyä ei saada päätökseen tämän määräajan kuluessa, vastuu 

kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä jää siirrosta hyötyvälle 

jäsenvaltiolle, paitsi jos siirrosta hyötyvä jäsenvaltio sopii siirron kohteena olevan 

jäsenvaltion kanssa määräajan kohtuullisesta pidentämisestä. 

12. Siirron kohteena olevan jäsenvaltion on siirron jälkeen otettava hakijan sormenjäljet ja 

toimitettava ne Eurodac-keskusjärjestelmään asetuksen (EU) N:o 603/2013 9 artiklan 

mukaisesti sekä päivitettävä tiedot mainitun asetuksen 10 artiklan ja tarvittaessa 18 

artiklan mukaisesti.  


	2. Jäsenvaltioiden on säännöllisin väliajoin ja vähintään joka kolmas kuukausi ilmoitettava niiden hakijoiden määrä, jotka voidaan siirtää nopeasti niiden alueelle, sekä kaikki muut olennaiset tiedot.

