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5.9.2018 A8-0250/4 

Tarkistus  4 

Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Unkarin tilanne 

2017/2131(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite – johdanto-osan 10 kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

(10)  Etyjin demokraattisten 

instituutioiden ja ihmisoikeuksien 

toimiston rajoitettu 

vaalitarkkailuvaltuuskunta totesi 9 päivänä 

huhtikuuta 2018 hyväksymissään 

alustavissa tuloksissa ja päätelmissä, että 

vaalien tekninen hallinnointi oli 

ammattimaista ja avointa, perusoikeuksia 

ja -vapauksia kunnioitettiin yleisesti, mutta 

niitä käytettiin huonossa ilmapiirissä.  

Vaalihallinto suoritti tehtävänsä 

ammatillisella ja avoimella tavalla ja nautti 

sidosryhmien yleistä luottamusta. 

Kampanja oli vilkas, mutta vihamielinen ja 

pelotteleva. Kampanjaretoriikka rajoitti 

asiallisen keskustelun käymistä ja heikensi 

äänestäjien kykyä tehdä tietoisia valintoja. 

Julkisen kampanjarahoituksen ja 

menokattojen tavoitteena on varmistaa 

kaikkien ehdokkaiden yhtäläiset 

mahdollisuudet. Ehdokkaiden 

mahdollisuuksia kilpailla yhdenvertaisesti 

heikensi merkittävästi se, että hallitus 

käytti valtavasti varoja julkiseen 

tiedottamiseen, joka vahvisti vallassa 

olevan koalition kampanjasanomaa. Se 

ilmaisi myös huolensa yhden edustajan 

vaalipiirien muodostumisesta. 

Samankaltaisia huolenaiheita tuotiin esiin 

Venetsian komission ja Council for 

Democratic Elections -vaalineuvoston 

18 päivänä kesäkuuta 2012 antamassa 

(10)  Etyjin demokraattisten 

instituutioiden ja ihmisoikeuksien 

toimiston rajoitettu 

vaalitarkkailuvaltuuskunta totesi 

27. kesäkuuta 2018 hyväksymässään 

kertomuksessa, että vaalien tekninen 

hallinnointi oli ammattimaista ja avointa, 

perusoikeuksia ja -vapauksia kunnioitettiin 

yleisesti, mutta niitä käytettiin huonossa 

ilmapiirissä. Vaalihallinto suoritti 

tehtävänsä ammatillisella ja avoimella 

tavalla ja nautti sidosryhmien yleistä 

luottamusta, ja sitä pidettiin yleisesti 

puolueettomana. Kampanja oli vilkas, 

mutta vihamielinen ja pelotteleva. 

Kampanjaretoriikka rajoitti asiallisen 

keskustelun käymistä ja heikensi 

äänestäjien kykyä tehdä tietoisia valintoja. 

Julkisen kampanjarahoituksen ja 

menokattojen tavoitteena oli varmistaa 

kaikkien ehdokkaiden yhtäläiset 

mahdollisuudet. Ehdokkaiden 

mahdollisuuksia kilpailla yhdenvertaisesti 

heikensi merkittävästi se, että hallitus 

käytti valtavasti varoja julkiseen 

tiedottamiseen, joka vahvisti vallassa 

olevan koalition kampanjasanomaa. Koska 

mitään raportointivaatimuksia ei ollut 

ennen kuin vaalit oli jo pidetty, 

äänestäjiltä evättiin käytännössä tiedot 

kampanjarahoituksesta, joka on 

keskeinen tekijä tietoon perustuvan 
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yhteisessä lausunnossa, jossa todettiin, että 

vaalipiirien määrittely on tehtävä avoimella 

ja ammattimaisella tavalla puolueettomasti 

ja siten, että vältetään lyhyen aikavälin 

poliittisia tavoitteita (vaalipiirien 

puolueellinen muuttelu). 

valinnan tekemisessä. Se ilmaisi myös 

huolensa yhden edustajan vaalipiirien 

muodostumisesta. Samankaltaisia 

huolenaiheita tuotiin esiin Venetsian 

komission ja Council for Democratic 

Elections -vaalineuvoston 

18 päivänä kesäkuuta 2012 antamassa 

yhteisessä lausunnossa, jossa todettiin, että 

vaalipiirien määrittely on tehtävä avoimella 

ja ammattimaisella tavalla puolueettomasti 

ja siten, että vältetään lyhyen aikavälin 

poliittisia tavoitteita (vaalipiirien 

puolueellinen muuttelu). 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/5 

Tarkistus  5 

Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Unkarin tilanne 

2017/2131(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite – johdanto-osan 21 kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

(21)  Etyjin demokraattisten 

instituutioiden ja ihmisoikeuksien 

toimiston rajoitettu 

vaalitarkkailuvaltuuskunta totesi 9. 

huhtikuuta 2018 esittämissään alustavissa 

tuloksissa ja päätelmissä, että 

kampanjarahoituksen rajoitettu valvonta ja 

raportoinnin puuttuminen kampanjan 

rahoituslähteistä vaalien päättymiseen asti 

horjuttaa kampanjan rahoituksen 

avoimuutta ja äänestäjien kykyä tehdä 

tietoisia valintoja, mikä on vastoin Etyjin 

sitoumuksia ja kansainvälisiä 

vaatimuksia. Voimassa olevassa 

lainsäädännössä säädetään 

jälkiseurannasta ja 

valvontamekanismista. Valtion 

tilintarkastusvirastolla on toimivalta 

seurata ja valvoa oikeudellisten 

vaatimusten noudattamista. Alustaviin 

tuloksiin ja päätelmiin ei sisältynyt valtion 

tilintarkastusviraston virallista 

tarkastuskertomusta vuoden 2018 

parlamenttivaaleista, koska kertomus ei 

vielä ollut valmistunut. 

(21) Etyjin demokraattisten 

instituutioiden ja ihmisoikeuksien 

toimiston rajoitettu 

vaalitarkkailuvaltuuskunta totesi 

27 päivänä kesäkuuta 2018 

hyväksymässään kertomuksessa, että 

kampanjarahoituksen rajoitettu valvonta ja 

raportoinnin puuttuminen kampanjan 

rahoituslähteistä vaalien päättymiseen asti 

horjuttaa kampanjan rahoituksen 

avoimuutta ja äänestäjien kykyä tehdä 

tietoisia valintoja, mikä on vastoin 

kansainvälisiä velvoitteita ja hyvää 

käytäntöä. Valtion tilintarkastusvirastolla 

on toimivalta seurata ja valvoa 

oikeudellisten vaatimusten noudattamista. 

Kertomukseen ei sisältynyt valtion 

tilintarkastusviraston virallista 

tarkastuskertomusta vuoden 2018 

parlamenttivaaleista, koska kertomus ei 

vielä ollut valmistunut. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/6 

Tarkistus  6 

Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Unkarin tilanne 

2017/2131(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite – johdanto-osan 30 kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

(30)  Unkarin vuoden 2018 

parlamenttivaaleja käsitellyt Etyjin 

demokraattisten instituutioiden ja 

ihmisoikeuksien toimiston rajoitettu 

vaalitarkkailuvaltuuskunta totesi 

9. huhtikuuta 2018 hyväksymissään 

alustavissa tuloksissa ja päätelmissä, että 

tiedonsaantia sekä tiedotusvälineiden 

vapautta ja yhdistymisvapautta on 

rajoitettu muun muassa äskettäisillä 

lakimuutoksilla ja että kampanjasta 

uutisoitiin laajasti, mutta erittäin 

kärjistyneesti ja uutisoinnista puuttui 

kriittinen analyysi.  Yleisradioyhtiö tarjosi 

toimeksiantonsa mukaisesti ilmaista 

lähetysaikaa ehdokkaille, mutta sen 

uutislähetykset ja toimituksellinen tuotos 

suosivat selvästi vallassa olevaa koalitiota, 

mikä on kansainvälisten normien vastaista. 

Useimmat kaupalliset lähetystoiminnan 

harjoittajat olivat uutisoinnissaan 

puolueellisia joko valtaa pitäville 

puolueille tai oppositiolle. 

Verkkotiedotusvälineet tarjosivat foorumin 

moniarvoiselle, asiakeskeiselle 

keskustelulle. Se totesi lisäksi, että 

omistajuuden politisoitumisella yhdessä 

rajoittavan lainsäädäntökehyksen kanssa 

oli hyytävä vaikutus toimitukselliseen 

vapauteen, mikä esti äänestäjien 

moniarvoisen tiedonsaannin. Se mainitsi 

(30)  Unkarin vuoden 2018 

parlamenttivaaleja käsitellyt rajoitettu 

vaalitarkkailuvaltuuskunta Etyjin 

demokraattisten instituutioiden ja 

ihmisoikeuksien toimistosta totesi 

27. kesäkuuta 2018 hyväksymässään 

kertomuksessa, että tiedonsaantia sekä 

tiedotusvälineiden vapautta ja 

yhdistymisvapautta on rajoitettu muun 

muassa äskettäisillä lakimuutoksilla ja että 

kampanjasta uutisoitiin laajasti, mutta 

erittäin kärjistyneesti ja uutisoinnista 

puuttui kriittinen analyysi, mikä johtui 

tiedotusvälineiden omistuksen 

politisoitumisesta ja hallituksen monista 

julkisuuskampanjoista. Yleisradioyhtiö 

tarjosi toimeksiantonsa mukaisesti ilmaista 

lähetysaikaa ehdokkaille, mutta sen 

uutislähetykset ja toimituksellinen tuotos 

suosivat selvästi vallassa olevaa koalitiota, 

mikä on kansainvälisten normien vastaista. 

Useimmat kaupalliset lähetystoiminnan 

harjoittajat olivat uutisoinnissaan 

puolueellisia ja asettuivat joko valtaa 

pitävien puolueiden tai 

oppositiopuolueiden puolelle. 

Verkkotiedotusvälineet tarjosivat foorumin 

moniarvoiselle, asiakeskeiselle 

keskustelulle. Se totesi lisäksi, että 

omistajuuden politisoitumisella yhdessä 

rajoittavan lainsäädäntökehyksen ja 
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myös, että muutoksilla otettiin käyttöön 

aiheettomia rajoituksia, jotka koskevat 

tietojen saatavuutta, laajentamalla sellaisen 

tiedon määritelmää, jota avoimuusvaatimus 

ei koske ja nostamalla tietopyyntöjen 

käsittelymaksua. 

tiedotusvälineiden riippumattoman 

sääntelyelimen puuttumisen kanssa oli 

hyytävä vaikutus toimitukselliseen 

vapauteen, mikä esti äänestäjien 

moniarvoisen tiedonsaannin. Se mainitsi 

myös, että muutoksilla otettiin käyttöön 

aiheettomia rajoituksia, jotka koskevat 

tietojen saatavuutta, laajentamalla sellaisen 

tiedon määritelmää, jota avoimuusvaatimus 

ei koske ja nostamalla tietopyyntöjen 

käsittelymaksua. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/7 

Tarkistus  7 

Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Unkarin tilanne 

2017/2131(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite – johdanto-osan 44 kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

(44)  Unkarin hallitus antoi 29. 

toukokuuta 2018 lakiesityksen, jolla 

muutettaisiin tiettyjä laittoman 

maahanmuuton torjuntatoimenpiteisiin 

liittyviä lakeja (T/333). Ehdotus on 

tarkistettu versio edellisestä 

lainsäädäntöpaketista ja siinä ehdotetaan 

rikosoikeudellisia seuraamuksia ”laittoman 

maahanmuuton helpottamisesta”. YK:n 

pakolaisasiain päävaltuutettu vaati samana 

päivänä, että ehdotus peruutetaan ja ilmaisi 

huolensa siitä, että jos kyseiset ehdotukset 

hyväksytään, ne jättäisivät kodeistaan 

pakenemaan joutuneet ihmiset vaille 

hätäapua ja -palveluja ja kiristäisivät 

entisestään julkista keskustelua ja 

voimistaisivat muukalaisvihamielisiä 

asenteita. Euroopan neuvoston 

ihmisoikeusvaltuutettu toi esiin vastaavia 

huolenaiheita 1. kesäkuuta 2018. Euroopan 

neuvoston parlamentaarisen 

yleiskokouksen oikeudellisten asioiden ja 

ihmisoikeuksien valiokunnan 

puheenjohtaja vahvisti 31. toukokuuta 

2018 Venetsian komission lausuntoa 

koskevan pyynnön uudesta ehdotuksesta. 

Ehdotus hyväksyttiin 20. kesäkuuta 2018 

ennen Venetsian komission lausunnon 

antamista. YK:n pakolaisasiain 

päävaltuutettu tuomitsi 21. kesäkuuta 2018 

Unkarin parlamentin päätöksen. Venetsian 

(44)  Unkarin hallitus antoi 29. 

toukokuuta 2018 lakiesityksen, jolla 

muutettaisiin tiettyjä laittoman 

maahanmuuton torjuntatoimenpiteisiin 

liittyviä lakeja (T/333). Ehdotus on 

tarkistettu versio edellisestä 

lainsäädäntöpaketista ja siinä ehdotetaan 

rikosoikeudellisia seuraamuksia ”laittoman 

maahanmuuton helpottamisesta”. YK:n 

pakolaisasiain päävaltuutettu vaati samana 

päivänä, että ehdotus peruutetaan ja ilmaisi 

huolensa siitä, että jos kyseiset ehdotukset 

hyväksytään, ne jättäisivät kodeistaan 

pakenemaan joutuneet ihmiset vaille 

hätäapua ja -palveluja ja kiristäisivät 

entisestään julkista keskustelua ja 

voimistaisivat muukalaisvihamielisiä 

asenteita. Euroopan neuvoston 

ihmisoikeusvaltuutettu toi esiin vastaavia 

huolenaiheita 1. kesäkuuta 2018. Euroopan 

neuvoston parlamentaarisen 

yleiskokouksen oikeudellisten asioiden ja 

ihmisoikeuksien valiokunnan 

puheenjohtaja vahvisti 31. toukokuuta 

2018 Venetsian komission lausuntoa 

koskevan pyynnön uudesta ehdotuksesta. 

Ehdotus hyväksyttiin 20. kesäkuuta 2018 

ennen Venetsian komission lausunnon 

antamista. YK:n pakolaisasiain 

päävaltuutettu tuomitsi 21. kesäkuuta 2018 

Unkarin parlamentin päätöksen. Venetsian 
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komissio ja Etyjin demokraattisten 

instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto 

totesivat 22. kesäkuuta 2018, että 

rikosvastuuta koskeva säännös voi haitata 

suojeltua järjestö- ja sananvapaustoimintaa 

ja rikkoo oikeutta yhdistymisvapauteen ja 

sananvapauteen ja se olisi sen vuoksi 

kumottava. 

komissio ja Etyjin demokraattisten 

instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto 

totesivat 22. kesäkuuta 2018, että 

rikosvastuuta koskeva säännös voi haitata 

suojeltua järjestö- ja sananvapaustoimintaa 

ja rikkoo oikeutta yhdistymisvapauteen ja 

sananvapauteen ja se olisi sen vuoksi 

kumottava. Komissio lähetti Unkarin 

viranomaisille 19. heinäkuuta 2018 

virallisen ilmoituksen uudesta 

lainsäädännöstä, joka kriminalisoi toimet, 

joilla tuetaan turvapaikka- ja 

oleskelulupahakemuksia ja joka rajoittaa 

entisestään oikeutta hakea turvapaikkaa. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/8 

Tarkistus  8 

Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Unkarin tilanne 

2017/2131(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite – johdanto-osan 45 kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

(45)  Naisten syrjintää lainsäädännössä ja 

käytännössä torjuva YK:n työryhmä 

vieraili Unkarissa 17.–27. toukokuuta 

2016. Työryhmä totesi raportissaan, että 

perinteistä perhemuotoa, jonka suojelu on 

taattu kansakunnan eloonjäämiseksi, ei 

pitäisi asettaa vastakkain naisten 

poliittisten, taloudellisten ja sosiaalisten 

oikeuksien ja naisten 

vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen 

kanssa. Työryhmä huomautti myös, että 

naisten oikeutta tasa-arvoon ei voida 

tarkastella ainoastaan haavoittuvien 

ryhmien, kuten lasten, vanhusten ja 

vammaisten, suojelun valossa, koska he 

ovat osa tällaisia ryhmiä. Uudet koulukirjat 

sisältävät edelleen sukupuolistereotypioita, 

joissa naiset ovat ensisijaisesti äitejä ja 

vaimoja ja joissa äidit esitetään toisinaan 

vähemmän älykkäinä kuin isät. Toisaalta 

työryhmä antoi tunnustusta sille, että 

Unkarin hallitus on pyrkinyt vahvistamaan 

työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista 

ottamalla käyttöön perhetukijärjestelmää 

sekä varhaiskasvatusta ja hoitoa koskevat 

avokätiset säännökset. Unkarin vuoden 

2018 parlamenttivaaleja käsitellyt Etyjin 

demokraattisten instituutioiden ja 

ihmisoikeuksien toimiston rajoitettu 

vaalitarkkailuvaltuuskunta totesi 

9. huhtikuuta 2018 hyväksymissään 

(45)  Naisten syrjintää lainsäädännössä ja 

käytännössä torjuva YK:n työryhmä 

vieraili Unkarissa 17.–27. toukokuuta 

2016. Työryhmä totesi raportissaan, että 

perinteistä perhemuotoa, jonka suojelu on 

taattu kansakunnan eloonjäämiseksi, ei 

pitäisi asettaa vastakkain naisten 

poliittisten, taloudellisten ja sosiaalisten 

oikeuksien ja naisten 

vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen 

kanssa. Työryhmä huomautti myös, että 

naisten oikeutta tasa-arvoon ei voida 

tarkastella ainoastaan haavoittuvien 

ryhmien, kuten lasten, vanhusten ja 

vammaisten, suojelun valossa, koska he 

ovat osa tällaisia ryhmiä. Uudet koulukirjat 

sisältävät edelleen sukupuolistereotypioita, 

joissa naiset ovat ensisijaisesti äitejä ja 

vaimoja ja joissa äidit esitetään toisinaan 

vähemmän älykkäinä kuin isät. Toisaalta 

työryhmä antoi tunnustusta sille, että 

Unkarin hallitus on pyrkinyt vahvistamaan 

työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista 

ottamalla käyttöön perhetukijärjestelmää 

sekä varhaiskasvatusta ja hoitoa koskevat 

avokätiset säännökset. Unkarin vuoden 

2018 parlamenttivaaleja käsitellyt Etyjin 

demokraattisten instituutioiden ja 

ihmisoikeuksien toimiston rajoitettu 

vaalitarkkailuvaltuuskunta totesi 

27. kesäkuuta 2018 hyväksymässään 
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alustavissa tuloksissa ja päätelmissä, että 

naiset ovat edelleen aliedustettuina 

poliittisessa elämässä ja ettei sukupuolten 

tasa-arvon edistämiselle vaaleissa ole 

lakiin perustuvia vaatimuksia. Vaikka yksi 

suurista puolueista asetti naisen kansallisen 

luettelon kärkeen ja jotkut puolueet 

käsittelivät ohjelmissaan sukupuoleen 

liittyviä kysymyksiä, naisten 

vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sai 

niukasti huomiota kampanjoissa, samoin 

kuin tiedotusvälineissä. 

kertomuksessa, että naiset ovat 

aliedustettuina poliittisessa elämässä ja 

ettei sukupuolten tasa-arvon edistämiselle 

vaaleissa ole lakiin perustuvia vaatimuksia. 

Vaikka yksi suurista puolueista asetti 

naisen kansallisen luettelon kärkeen ja 

jotkut puolueet käsittelivät ohjelmissaan 

sukupuoleen liittyviä kysymyksiä, naisten 

vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sai 

niukasti huomiota kampanjoissa, samoin 

kuin tiedotusvälineissä. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/9 

Tarkistus  9 

Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Unkarin tilanne 

2017/2131(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite – johdanto-osan 65 a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 (65 a)  Elokuun 2018 puolivälissä 

maahanmuuttoviranomaiset lopettivat 

ruoan antamisen aikuisille 

turvapaikanhakijoille, jotka olivat 

hakeneet muutosta tutkittavaksi ottamista 

koskevien edellytysten puuttumista 

koskevaan päätökseen oikeusteitse. 

Monien turvapaikanhakijoiden oli 

turvauduttava Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen välitoimiin 

saadakseen jälleen aterioita. Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuin hyväksyi 

välitoimien toteuttamisen kahdessa 

tapauksessa 10. elokuuta 2018 ja 

kolmannessa tapauksessa 16. elokuuta 

2018, ja se määräsi tarjoamaan ruokaa 

turvapaikanhakijoille. Unkarin 

viranomaiset ovat noudattaneet näitä 

päätöksiä. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/10 

Tarkistus  10 

Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Unkarin tilanne 

2017/2131(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite – johdanto-osan 69 kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

(69)  Komissio päätti 7. joulukuuta 2017 

edetä Unkaria vastaan käynnistetyssä sen 

turvapaikkalainsäädäntöä koskevassa 

rikkomismenettelyssä lähettämällä 

perustellun lausunnon. Komissio katsoo, 

että Unkarin lainsäädäntö on ristiriidassa 

unionin oikeuden kanssa, erityisesti 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivien 2013/32/EU1 , 2008/115/EY2 

ja 2013/33/EU3 sekä useiden 

perusoikeuskirjan säännösten kanssa. 

(69)  Komissio päätti 7. joulukuuta 2017 

edetä Unkaria vastaan käynnistetyssä sen 

turvapaikkalainsäädäntöä koskevassa 

rikkomismenettelyssä lähettämällä 

perustellun lausunnon. Komissio katsoo, 

että Unkarin lainsäädäntö on ristiriidassa 

unionin oikeuden kanssa, erityisesti 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivien 2013/32/EU1, 2008/115/EY2 ja 

2013/33/EU3 sekä useiden 

perusoikeuskirjan säännösten kanssa. 

Komissio päätti 19. heinäkuuta 2018 

viedä Unkarin Euroopan unionin 

tuomioistuimeen, koska sen turvapaikka- 

ja palauttamislainsäädäntö ei vastannut 

unionin oikeutta. 

_______________________ _______________________ 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2013/32/EU, annettu 26 päivänä 

kesäkuuta 2013, kansainvälisen suojelun 

myöntämistä tai poistamista koskevista 

yhteisistä menettelyistä (EUVL L 180, 

29.6.2013, s. 60). 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2013/32/EU, annettu 26 päivänä 

kesäkuuta 2013, kansainvälisen suojelun 

myöntämistä tai poistamista koskevista 

yhteisistä menettelyistä (EUVL L 180, 

29.6.2013, s. 60). 

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä 

joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa 

sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja 

menettelyistä laittomasti oleskelevien 

kolmansien maiden kansalaisten 

palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, 

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä 

joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa 

sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja 

menettelyistä laittomasti oleskelevien 

kolmansien maiden kansalaisten 

palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, 
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s. 98). s. 98). 

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2013/33/EU, annettu 26 päivänä 

kesäkuuta 2013, kansainvälistä suojelua 

hakevien henkilöiden vastaanottoa 

jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista 

(EUVL L 180, 29.6.2013, s. 96). 

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2013/33/EU, annettu 26 päivänä 

kesäkuuta 2013, kansainvälistä suojelua 

hakevien henkilöiden vastaanottoa 

jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista 

(EUVL L 180, 29.6.2013, s. 96). 

Or. en 

 

 


