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Tarkistus 120
Anne-Sophie Pelletier

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 kohta

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

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

1. Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Tarkistus 121
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
1 otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI
jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä 
vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten palauttamiseksi 
(uudelleenlaadittu teksti) Euroopan 
komission panos
Salzburgissa 19.–20. syyskuuta 2018 
pidettävään johtajien kokoukseen

Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI
jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä 
vaatimuksista ja menettelyistä luvattomasti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten palauttamiseksi 
(uudelleenlaadittu teksti) Euroopan 
komission panos
Salzburgissa 19.–20. syyskuuta 2018 
pidettävään johtajien kokoukseen

Or. en

Perustelu

Tämä on koko tekstiin sovellettava horisontaalinen tarkistus, joka liittyy johdanto-osan 6,9, 
10,22, 25, 32, 40 ja 47 kappaleeseen sekä 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 ja 22 artiklaan 
esitettyihin tarkistuksiin
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Tarkistus 122
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
1 otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI
jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä 
vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten palauttamiseksi 
(uudelleenlaadittu teksti) Euroopan 
komission panos
Salzburgissa 19.–20. syyskuuta 2018 
pidettävään johtajien kokoukseen

Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI
jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä 
vaatimuksista ja menettelyistä luvattomasti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten palauttamiseksi 
(uudelleenlaadittu teksti) Euroopan 
komission panos
Salzburgissa 19.–20. syyskuuta 2018 
pidettävään johtajien kokoukseen

Or. en

Perustelu

Sanaa ”laiton” ei katsota asianmukaiseksi muuttoliikkeen yhteydessä. Se korvataan koko 
tekstissä sanalla ”luvaton”. Kansainväliset elimet, kuten YK:n yleiskokous ja Kansainvälinen 
siirtolaisuusjärjestö, suosittelevat pikemminkin termien ”irregular” tai ”undocumented” 
käyttämistä. Tämä on koko tekstiin sovellettava horisontaalinen tarkistus, joka liittyy 1, 2, 3, 
4, 8, 10, 13, 14, 15 ja 22 artiklaan.

Tarkistus 123
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tehokas ja oikeudenmukainen 
palauttamispolitiikka on olennainen osa 
unionin lähestymistapaa, jolla 
muuttoliikkeen kaikkien osatekijöiden 
hallintaa parannetaan, kuten toukokuussa 
2015 annetussa Euroopan 
muuttoliikeagendassa11 todetaan.

(2) Jäsenvaltioiden ulkorajat ovat 
unionin rajoja. Yhteinen 
palauttamispolitiikka, joka on samalla 
tehokas ja joka kunnioittaa laittomasti 
oleskelevien muuttajien oikeuksia, on 
olennainen osa unionin lähestymistapaa, 
jolla muuttoliikkeen kaikkien osatekijöiden 
hallintaa parannetaan, kuten toukokuussa 
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2015 annetussa Euroopan 
muuttoliikeagendassa11 todetaan.

_________________ _________________
11 COM(2015) 285 final. 11 COM(2015) 285 final.

Or. it

Tarkistus 124
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tehokas ja oikeudenmukainen 
palauttamispolitiikka on olennainen osa 
unionin lähestymistapaa, jolla 
muuttoliikkeen kaikkien osatekijöiden 
hallintaa parannetaan, kuten 
toukokuussa 2015 annetussa Euroopan 
muuttoliikeagendassa11 todetaan.

(2) Unionin lähestymistavan 
perustana olisi oltava ihmisarvoinen, 
inhimillinen ja oikeuksiin perustuva 
politiikka muuttoliikkeen kaikkien 
osatekijöiden hallinnan parantamiseksi.

_________________
11 COM(2015) 285 final.

Or. en

Tarkistus 125
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tehokas ja oikeudenmukainen 
palauttamispolitiikka on olennainen osa 
unionin lähestymistapaa, jolla 
muuttoliikkeen kaikkien osatekijöiden 
hallintaa parannetaan, kuten toukokuussa 
2015 annetussa Euroopan 
muuttoliikeagendassa11 todetaan.

(2) Tehokas ja oikeudenmukainen 
palauttamispolitiikka on olennainen osa 
unionin lähestymistapaa, jolla 
muuttoliikkeen kaikkien osatekijöiden 
hallintaa parannetaan ja tasapainotetaan, 
kuten toukokuussa 2015 annetussa 
Euroopan muuttoliikeagendassa11 todetaan.

_________________ _________________
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11 COM(2015) 285 final. 11 COM(2015) 285 final.

Or. fr

Tarkistus 126
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tehokas ja oikeudenmukainen 
palauttamispolitiikka on olennainen osa 
unionin lähestymistapaa, jolla 
muuttoliikkeen kaikkien osatekijöiden 
hallintaa parannetaan, kuten toukokuussa 
2015 annetussa Euroopan 
muuttoliikeagendassa11 todetaan.

(2) Tehokas, vaikuttava ja nopea 
palauttamispolitiikka on olennainen osa 
unionin lähestymistapaa, jolla 
muuttoliikkeen kaikkien osatekijöiden 
hallintaa parannetaan, kuten toukokuussa 
2015 annetussa Euroopan 
muuttoliikeagendassa11 todetaan.

_________________ _________________
11 COM(2015) 285 final. 11 COM(2015) 285 final.

Or. en

Tarkistus 127
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Eurooppa-neuvosto korosti 
päätelmissään 28 päivänä kesäkuuta 
2018, että laittomien muuttajien 
tosiasiallista palauttamista on 
merkittävästi vahvistettava, ja pani 
tyytyväisenä merkille komission 
aikomuksen esittää 
lainsäädäntöehdotuksia toimivampaa ja 
johdonmukaisempaa unionin 
palauttamispolitiikkaa varten.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 128
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Eurooppa-neuvosto korosti 
päätelmissään 28 päivänä kesäkuuta 2018, 
että laittomien muuttajien tosiasiallista 
palauttamista on merkittävästi 
vahvistettava, ja pani tyytyväisenä 
merkille komission aikomuksen esittää 
lainsäädäntöehdotuksia toimivampaa ja 
johdonmukaisempaa unionin 
palauttamispolitiikkaa varten.

(3) Laittomien maahanmuuttajien 
palauttamisaste on unionissa edelleen 
liian alhainen. Kuten Eurooppa-neuvosto 
korosti päätelmissään 28 päivänä 
kesäkuuta 2018, on tarpeen laati tehokas 
ja johdonmukainen EU:n 
palauttamispolitiikka, jotta laittomien 
muuttajien tosiasiallista palauttamista 
voidaan merkittävästi vahvistaa 
parantamalla palauttamis- ja 
takaisinottomenettelyitä, tekemällä muun 
muassa uusia kahdenvälisiä sopimuksia 
ja takaamalla nykyisten sopimusten 
täysimääräinen täytäntöönpano.

Or. it

Tarkistus 129
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Eurooppa-neuvosto korosti 
päätelmissään 28 päivänä kesäkuuta 2018, 
että laittomien muuttajien tosiasiallista 
palauttamista on merkittävästi 
vahvistettava, ja pani tyytyväisenä merkille 
komission aikomuksen esittää 
lainsäädäntöehdotuksia toimivampaa ja 
johdonmukaisempaa unionin 
palauttamispolitiikkaa varten.

(3) Eurooppa-neuvosto korosti 
päätelmissään 28 päivänä kesäkuuta 2018, 
että laittomien muuttajien tosiasiallista 
palauttamista on merkittävästi 
vahvistettava, ja pani tyytyväisenä merkille 
komission aikomuksen esittää 
lainsäädäntöehdotuksia toimivampaa ja 
johdonmukaisempaa unionin 
palauttamispolitiikkaa varten. Näiden 
päätelmien antamisen taustalla on se, että 
vuonna 2017 tosiasiallisten 
palauttamisten osuus oli ainoastaan 
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36,6 prosenttia, mikä on edelleen aivan 
liian vähän.

Or. fr

Tarkistus 130
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

3. Eurooppa-neuvosto korosti 
päätelmissään 28 päivänä kesäkuuta 2018, 
että laittomien muuttajien tosiasiallista 
palauttamista on merkittävästi 
vahvistettava, ja pani tyytyväisenä merkille 
komission aikomuksen esittää 
lainsäädäntöehdotuksia toimivampaa ja 
johdonmukaisempaa unionin 
palauttamispolitiikkaa varten.

(3) Eurooppa-neuvosto korosti 
päätelmissään 28 päivänä kesäkuuta 2018, 
että luvattomien muuttajien ja 
turvapaikanhakijoiden, joiden hakemus 
on hylätty, tosiasiallista palauttamista on 
merkittävästi vahvistettava, ja pani 
tyytyväisenä merkille komission 
aikomuksen esittää lainsäädäntöehdotuksia 
toimivampaa ja johdonmukaisempaa 
unionin palauttamispolitiikkaa varten.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.)

Or. nl

Perustelu

Uusi termi ”laiton muutto” luo epävarmuutta laittoman maahanmuuton olennaisesta 
ominaisuudesta, nimittäin siitä, että se on lain vastaista maahanmuuttoa.

Tarkistus 131
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) YK:n yleiskokous tuki 
19. joulukuuta 2018 YK:n muuttoliikettä 
koskevaa Global Compact -aloitetta. 
Valtiot sitoutuivat tekstissä varmistamaan, 
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että kansainvälisen muuttoliikkeen 
yhteydessä mahdollisessa säilöönotossa 
noudatetaan asianmukaista menettelyä, 
sitä ei sovelleta mielivaltaisesti, se 
perustuu lainsäädäntöön, 
tarpeellisuuteen, oikeasuhteisuuteen ja 
yksilölliseen arviointiin, sen toteuttavat 
viranomaiset mahdollisimman lyhyeksi 
ajaksi riippumatta siitä, tapahtuuko 
säilöönotto maahantulon hetkellä, 
kauttakulun yhteydessä tai 
palauttamismenettelyssä, ja riippumatta 
paikasta, jossa säilöönotto toteutetaan. 
Valtiot sitoutuivat myös asettamaan 
etusijalle kansainvälisen oikeuden 
mukaiset muut kuin vapauden 
menetyksen käsittävät vaihtoehdot, 
soveltamaan muuttajien säilöönottoon 
ihmisoikeuksiin perustuvaa 
lähestymistapaa ja käyttämään 
säilöönottoa vasta viimeisenä keinona.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 4 kappaleeseen 
esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 132
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Olisi vahvistettava laittoman 
maahanmuuton vaaroja ja unionin 
palauttamispolitiikkaa koskevia yhteisiä 
valistuskampanjoita kolmansissa maissa.

Or. it

Tarkistus 133
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Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tämän unionin 
palauttamispolitiikan olisi perustuttava 
yhteisiin vaatimuksiin, joiden mukaisesti 
henkilöt palautetaan inhimillisellä tavalla 
ja kunnioittaen täysimääräisesti heidän 
perusoikeuksiaan ja ihmisarvoaan sekä 
kansainvälistä oikeutta, kuten pakolaisten 
suojelua ja ihmisoikeuksia koskevia 
velvoitteita. On tarpeen vahvistaa selkeät, 
avoimet ja oikeudenmukaiset säännöt, 
joilla luodaan tehokas 
palauttamispolitiikka keinoksi ehkäistä 
laitonta muuttoliikettä ja varmistaa 
johdonmukaisuus Euroopan yhteisen 
turvapaikkajärjestelmän ja laillista 
muuttoliikettä koskevan järjestelmän 
kanssa ja edistää niiden eheyttä.

(4) Tämän unionin 
palauttamispolitiikan olisi perustuttava 
yhteisiin vaatimuksiin, joiden mukaisesti 
henkilöt palautetaan inhimillisellä tavalla 
ja kunnioittaen täysimääräisesti heidän 
perusoikeuksiaan ja ihmisarvoaan sekä 
kansainvälistä oikeutta, kuten pakolaisten 
suojelua ja ihmisoikeuksia koskevia 
velvoitteita. On tarpeen vahvistaa selkeät, 
avoimet ja oikeudenmukaiset säännöt, 
joilla luodaan tehokas 
palauttamispolitiikka keinoksi ehkäistä 
laitonta muuttoliikettä ja varmistaa 
johdonmukaisuus Euroopan yhteisen 
turvapaikkajärjestelmän ja laillista 
muuttoliikettä koskevan järjestelmän 
kanssa ja edistää niiden eheyttä. Nämä 
yhteiset vaatimukset eivät kuitenkaan voi 
loukata millään tavalla jäsenvaltioiden 
suvereenia oikeutta ja velvoitetta, muun 
muassa Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 15 artiklan 
mukaisesti, puolustaa ja turvata alueitaan 
ja väestöään rajattoman laillisen tai 
laittoman muuton pahaenteisiä 
seurauksia vastaan.

Or. nl

Perustelu

EIS:n artiklojen välillä ei ole hierarkiaa. Kaikki artiklat ovat samanarvoisia.

Tarkistus 134
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(4) Tämän unionin 
palauttamispolitiikan olisi perustuttava 
yhteisiin vaatimuksiin, joiden mukaisesti 
henkilöt palautetaan inhimillisellä tavalla 
ja kunnioittaen täysimääräisesti heidän 
perusoikeuksiaan ja ihmisarvoaan sekä 
kansainvälistä oikeutta, kuten pakolaisten 
suojelua ja ihmisoikeuksia koskevia 
velvoitteita. On tarpeen vahvistaa selkeät, 
avoimet ja oikeudenmukaiset säännöt, 
joilla luodaan tehokas palauttamispolitiikka 
keinoksi ehkäistä laitonta muuttoliikettä 
ja varmistaa johdonmukaisuus Euroopan 
yhteisen turvapaikkajärjestelmän ja 
laillista muuttoliikettä koskevan 
järjestelmän kanssa ja edistää niiden 
eheyttä.

(4) Tämän unionin 
palauttamispolitiikan olisi perustuttava 
yhteisiin vaatimuksiin, joiden mukaisesti 
henkilöt palautetaan inhimillisellä tavalla 
ja kunnioittaen täysimääräisesti heidän 
perusoikeuksiaan ja ihmisarvoaan sekä 
kansainvälistä oikeutta, kuten pakolaisten 
suojelua ja ihmisoikeuksia koskevia 
velvoitteita. On tarpeen vahvistaa selkeät, 
avoimet ja oikeudenmukaiset säännöt, 
joilla luodaan tehokas unionin 
palauttamispolitiikka.

Or. en

Perustelu

Varjoesittelijä haluaa säilyttää aiemman direktiivin sanamuodon.

Tarkistus 135
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tämän unionin 
palauttamispolitiikan olisi perustuttava 
yhteisiin vaatimuksiin, joiden mukaisesti 
henkilöt palautetaan inhimillisellä tavalla 
ja kunnioittaen täysimääräisesti heidän 
perusoikeuksiaan ja ihmisarvoaan sekä 
kansainvälistä oikeutta, kuten pakolaisten 
suojelua ja ihmisoikeuksia koskevia 
velvoitteita. On tarpeen vahvistaa selkeät, 
avoimet ja oikeudenmukaiset säännöt, 
joilla luodaan tehokas 
palauttamispolitiikka keinoksi ehkäistä 
laitonta muuttoliikettä ja varmistaa 

(4) Tämän unionin 
palauttamispolitiikan olisi perustuttava 
yhteisiin vaatimuksiin ja kansainväliseen 
oikeuteen sekä tiiviiseen yhteistyöhön 
kolmansien maiden kanssa tehokkaiden 
ja nopeiden palauttamismenettelyjen 
varmistamiseksi. Tehokkaaseen 
palauttamispolitiikkaan sisältyy tehokas 
palauttamisaste keinona ehkäistä laitonta 
muuttoliikettä ja varmistaa 
johdonmukaisuus Euroopan yhteisen 
turvapaikkajärjestelmän ja laillista 
muuttoliikettä koskevan järjestelmän 
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johdonmukaisuus Euroopan yhteisen 
turvapaikkajärjestelmän ja laillista 
muuttoliikettä koskevan järjestelmän 
kanssa ja edistää niiden eheyttä.

kanssa.

Or. en

Tarkistus 136
Maria Grapini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tämän unionin 
palauttamispolitiikan olisi perustuttava 
yhteisiin vaatimuksiin, joiden mukaisesti 
henkilöt palautetaan inhimillisellä tavalla 
ja kunnioittaen täysimääräisesti heidän 
perusoikeuksiaan ja ihmisarvoaan sekä 
kansainvälistä oikeutta, kuten pakolaisten 
suojelua ja ihmisoikeuksia koskevia 
velvoitteita. On tarpeen vahvistaa selkeät, 
avoimet ja oikeudenmukaiset säännöt, 
joilla luodaan tehokas 
palauttamispolitiikka keinoksi ehkäistä 
laitonta muuttoliikettä ja varmistaa 
johdonmukaisuus Euroopan yhteisen 
turvapaikkajärjestelmän ja laillista 
muuttoliikettä koskevan järjestelmän 
kanssa ja edistää niiden eheyttä.

(4) Tämän unionin 
palauttamispolitiikan olisi perustuttava 
yhteisiin vaatimuksiin, joiden mukaisesti 
henkilöt palautetaan inhimillisellä tavalla 
heidän asemastaan riippumatta ja 
kunnioittaen täysimääräisesti heidän 
perusoikeuksiaan ja ihmisarvoaan sekä 
kansainvälistä oikeutta, kuten pakolaisten 
suojelua ja ihmisoikeuksia koskevia 
velvoitteita. On tarpeen vahvistaa selkeät, 
avoimet, syrjimättömät ja 
oikeudenmukaiset säännöt, joilla luodaan 
tehokas palauttamispolitiikka keinoksi 
ehkäistä laitonta muuttoliikettä ja 
varmistaa johdonmukaisuus Euroopan 
yhteisen turvapaikkajärjestelmän ja laillista 
muuttoliikettä koskevan järjestelmän 
kanssa ja edistää niiden eheyttä.

Or. ro

Tarkistus 137
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tämän unionin (4) Jäsenvaltioita ei pitäisi pakottaa 
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palauttamispolitiikan olisi perustuttava 
yhteisiin vaatimuksiin, joiden mukaisesti 
henkilöt palautetaan inhimillisellä tavalla 
ja kunnioittaen täysimääräisesti heidän 
perusoikeuksiaan ja ihmisarvoaan sekä 
kansainvälistä oikeutta, kuten pakolaisten 
suojelua ja ihmisoikeuksia koskevia 
velvoitteita. On tarpeen vahvistaa selkeät, 
avoimet ja oikeudenmukaiset säännöt, 
joilla luodaan tehokas 
palauttamispolitiikka keinoksi ehkäistä 
laitonta muuttoliikettä ja varmistaa 
johdonmukaisuus Euroopan yhteisen 
turvapaikkajärjestelmän ja laillista 
muuttoliikettä koskevan järjestelmän 
kanssa ja edistää niiden eheyttä.

hyväksymään ja panemaan täytäntöön 
palauttamispolitiikkaa. Jos jäsenvaltio 
päättää niin tehdä, sen 
palauttamispolitiikan olisi oltava 
vapaaehtoista ja perustuttava yhteisiin 
vaatimuksiin, joiden mukaisesti henkilöt 
palautetaan inhimillisellä tavalla ja 
kunnioittaen täysimääräisesti heidän 
perusoikeuksiaan ja ihmisarvoaan sekä 
kansainvälistä oikeutta, kuten pakolaisten 
suojelua, lapsen oikeuksien suojelua, 
haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden suojelua, 
kansalaisuudettomien henkilöiden 
suojelua ja muita ihmisoikeuksia koskevia 
velvoitteita. On tarpeen vahvistaa selkeät, 
avoimet ja oikeuksiin perustuvat säännöt.

Or. en

Tarkistus 138
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tämän unionin 
palauttamispolitiikan olisi perustuttava 
yhteisiin vaatimuksiin, joiden mukaisesti 
henkilöt palautetaan inhimillisellä tavalla 
ja kunnioittaen täysimääräisesti heidän 
perusoikeuksiaan ja ihmisarvoaan sekä 
kansainvälistä oikeutta, kuten pakolaisten 
suojelua ja ihmisoikeuksia koskevia 
velvoitteita. On tarpeen vahvistaa selkeät, 
avoimet ja oikeudenmukaiset säännöt, 
joilla luodaan tehokas 
palauttamispolitiikka keinoksi ehkäistä 
laitonta muuttoliikettä ja varmistaa 
johdonmukaisuus Euroopan yhteisen 
turvapaikkajärjestelmän ja laillista 
muuttoliikettä koskevan järjestelmän 
kanssa ja edistää niiden eheyttä.

(4) Tämän unionin 
palauttamispolitiikan olisi perustuttava 
yhteisiin vaatimuksiin, joiden mukaisesti 
henkilöt palautetaan inhimillisellä tavalla 
ja kunnioittaen täysimääräisesti heidän 
perusoikeuksiaan ja ihmisarvoaan sekä 
kansainvälistä oikeutta. On 
tarpeen vahvistaa selkeät, avoimet ja 
oikeudenmukaiset säännöt, joilla luodaan 
tehokas palauttamispolitiikka keinoksi 
ehkäistä laitonta muuttoliikettä, vähentää 
laittoman muuttoliikkeen kannustimia ja 
varmistaa johdonmukaisuus Euroopan 
yhteisen turvapaikkajärjestelmän ja laillista 
muuttoliikettä koskevan järjestelmän 
kanssa ja edistää niiden eheyttä.

Or. fr
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Tarkistus 139
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tämän unionin 
palauttamispolitiikan olisi perustuttava 
yhteisiin vaatimuksiin, joiden mukaisesti 
henkilöt palautetaan inhimillisellä tavalla 
ja kunnioittaen täysimääräisesti heidän 
perusoikeuksiaan ja ihmisarvoaan sekä 
kansainvälistä oikeutta, kuten pakolaisten 
suojelua ja ihmisoikeuksia koskevia 
velvoitteita. On tarpeen vahvistaa selkeät, 
avoimet ja oikeudenmukaiset säännöt, 
joilla luodaan tehokas 
palauttamispolitiikka keinoksi ehkäistä 
laitonta muuttoliikettä ja varmistaa 
johdonmukaisuus Euroopan yhteisen 
turvapaikkajärjestelmän ja laillista 
muuttoliikettä koskevan järjestelmän 
kanssa ja edistää niiden eheyttä.

(4) Tämän unionin 
palauttamispolitiikan olisi perustuttava 
yhteisiin vaatimuksiin, joiden mukaisesti 
henkilöt palautetaan inhimillisellä tavalla 
ja kunnioittaen täysimääräisesti heidän 
perusoikeuksiaan ja ihmisarvoaan sekä 
kansainvälistä oikeutta, kuten pakolaisten 
suojelua ja ihmisoikeuksia koskevia 
velvoitteita. On tarpeen vahvistaa selkeät, 
avoimet ja oikeudenmukaiset säännöt, 
joilla luodaan tehokas 
palauttamispolitiikka keinoksi ehkäistä 
luvatonta muuttoliikettä ja varmistaa 
johdonmukaisuus Euroopan yhteisen 
turvapaikkajärjestelmän ja laillista 
muuttoliikettä koskevan järjestelmän 
kanssa ja edistää niiden eheyttä.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. nl

Perustelu

Ilmaisua ”laiton” on suosittava selvyyden vuoksi. Käsiteltävä ongelma koskee muuttoliikettä, 
joka ei noudata lakia.

Tarkistus 140
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tässä direktiivissä olisi (5) Tässä direktiivissä olisi 
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vahvistettava horisontaaliset säännöt, joita 
sovelletaan kaikkiin kolmansien maiden 
kansalaisiin, jotka eivät täytä tai eivät enää 
täytä jäsenvaltioon saapumisen taikka 
jäsenvaltiossa oleskelun tai asumisen 
edellytyksiä.

vahvistettava horisontaaliset säännöt, joita 
sovelletaan kaikkiin kolmansien maiden 
kansalaisiin, jotka eivät täytä tai eivät enää 
täytä jäsenvaltioon saapumisen taikka 
jäsenvaltiossa oleskelun tai asumisen 
edellytyksiä. Kyseisten horisontaalisten 
sääntöjen ei tulisi estää suvereeneja 
jäsenvaltioita asettamasta tiukempia 
sääntöjä kolmansien maiden kansalaisille 
kunkin jäsenvaltion erityiseen 
sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen 
sopivalla tavalla.

Or. nl

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy läheisesti johdanto-osan 3 kappaleeseen (sellaisena kuin se on 
muutettuna), joka koskee tarvetta tehokkaaseen palauttamispolitiikkaan, ja johdanto-osan 4 
kappaleeseen, joka koskee jäsenvaltioiden suvereniteettia.

Tarkistus 141
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että kolmansien maiden kansalaisten 
laittoman oleskelun lopettamiseen 
sovelletaan oikeudenmukaista ja avointa 
menettelyä. EU-oikeuden yleisten 
periaatteiden mukaisesti tämän direktiivin 
nojalla tehtävät päätökset olisi tehtävä 
tapauskohtaisesti ja objektiivisin perustein, 
ja harkinnassa olisi otettava huomioon 
muitakin seikkoja kuin pelkkä laiton 
oleskelu. Tehdessään palauttamiseen 
liittyvät päätökset (eli palauttamispäätökset 
taikka mahdollisia maahantulokieltoa tai 
maastapoistamista koskevat päätökset) 
vakiomuotoiselle lomakkeelle 
jäsenvaltioiden olisi kunnioitettava kyseistä 
periaatetta ja noudatettava täysimääräisesti 
kaikkia sovellettavia tämän direktiivin 

(6) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että kolmansien maiden kansalaisten 
laittoman oleskelun lopettamiseen 
sovelletaan oikeudenmukaista, lopullista, 
avointa ja nopeaa menettelyä. EU-
oikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti 
tämän direktiivin nojalla tehtävät päätökset 
olisi tehtävä tapauskohtaisesti ja 
objektiivisin perustein. Tehdessään 
palauttamiseen liittyvät päätökset (eli 
palauttamispäätökset taikka mahdollisia 
maahantulokieltoa tai maastapoistamista 
koskevat päätökset) vakiomuotoiselle 
lomakkeelle jäsenvaltioiden olisi 
kunnioitettava kyseistä periaatetta ja 
noudatettava täysimääräisesti kaikkia 
sovellettavia tämän direktiivin säännöksiä. 
Jäsenvaltioiden ei pitäisi rajoittaa itseään 
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säännöksiä. tekemästä päätöksiä, mutta niiden pitäisi 
myös panna ne täytäntöön käyttämällä 
kaikkia käytössään olevia laillisia keinoja, 
mukaan lukien väliaikainen säilöönotto 
ennen viivytyksetöntä paluumuuttoa.

Or. nl

Perustelu

Tämä tarkistus, joka koskee tehokasta täytäntöönpanoa, liittyy johdanto-osan 3 kappaleeseen, 
joka koskee tehokasta palauttamispolitiikkaa.

Tarkistus 142
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että kolmansien maiden kansalaisten 
laittoman oleskelun lopettamiseen 
sovelletaan oikeudenmukaista ja avointa 
menettelyä. EU-oikeuden yleisten 
periaatteiden mukaisesti tämän direktiivin 
nojalla tehtävät päätökset olisi tehtävä 
tapauskohtaisesti ja objektiivisin perustein, 
ja harkinnassa olisi otettava huomioon 
muitakin seikkoja kuin pelkkä laiton 
oleskelu. Tehdessään palauttamiseen 
liittyvät päätökset (eli 
palauttamispäätökset taikka mahdollisia 
maahantulokieltoa tai maastapoistamista 
koskevat päätökset) vakiomuotoiselle 
lomakkeelle jäsenvaltioiden olisi 
kunnioitettava kyseistä periaatetta ja 
noudatettava täysimääräisesti kaikkia 
sovellettavia tämän direktiivin säännöksiä.

(6) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että kun kolmannen maan kansalaisen 
todetaan oleskelevan laittomasti, 
käynnistetään menettely sen 
tarkistamiseksi, voidaanko hänen 
oleskelunsa muuttaa luvalliseksi hänen 
jäsenvaltioon muodostamiensa siteiden 
perusteella soveltamalla oikeudenmukaista 
ja avointa menettelyä. EU-oikeuden 
yleisten periaatteiden mukaisesti tämän 
direktiivin nojalla tehtävät päätökset olisi 
tehtävä tapauskohtaisesti ja objektiivisin 
perustein, ja harkinnassa olisi otettava 
huomioon muitakin seikkoja kuin pelkkä 
laiton oleskelu. Tämän direktiivin 
säännökset eivät saisi heikentää 
yksilöllisen päätöksenteon periaatetta eikä 
estää kunkin yksittäisen tapauksen 
olosuhteiden tutkimista.

Or. en

Perustelu

Muutokset ovat johdonmukaisia johdanto-osan 4 kappaleeseen ehdotettujen tarkistusten 
kanssa.
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Tarkistus 143
Maria Grapini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että kolmansien maiden kansalaisten 
laittoman oleskelun lopettamiseen 
sovelletaan oikeudenmukaista ja avointa 
menettelyä. EU-oikeuden yleisten 
periaatteiden mukaisesti tämän direktiivin 
nojalla tehtävät päätökset olisi tehtävä 
tapauskohtaisesti ja objektiivisin perustein, 
ja harkinnassa olisi otettava huomioon 
muitakin seikkoja kuin pelkkä laiton 
oleskelu. Tehdessään palauttamiseen 
liittyvät päätökset (eli palauttamispäätökset 
taikka mahdollisia maahantulokieltoa tai 
maastapoistamista koskevat päätökset) 
vakiomuotoiselle lomakkeelle 
jäsenvaltioiden olisi kunnioitettava kyseistä 
periaatetta ja noudatettava täysimääräisesti 
kaikkia sovellettavia tämän direktiivin 
säännöksiä.

(6) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että kolmansien maiden kansalaisten 
laittoman oleskelun lopettamiseen 
sovelletaan oikeudenmukaista, inhimillistä 
ja avointa menettelyä ja että 
palauttamismenettelyt olisivat 
tehokkaampia. EU-oikeuden yleisten 
periaatteiden mukaisesti tämän direktiivin 
nojalla tehtävät päätökset olisi tehtävä 
tapauskohtaisesti ja objektiivisin perustein, 
ja harkinnassa olisi otettava huomioon 
muitakin seikkoja kuin pelkkä laiton 
oleskelu. Tehdessään palauttamiseen 
liittyvät päätökset (eli palauttamispäätökset 
taikka mahdollisia maahantulokieltoa tai 
maastapoistamista koskevat päätökset) 
vakiomuotoiselle lomakkeelle 
jäsenvaltioiden olisi kunnioitettava kyseistä 
periaatetta ja noudatettava täysimääräisesti 
kaikkia sovellettavia tämän direktiivin 
säännöksiä.

Or. ro

Tarkistus 144
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että kolmansien maiden kansalaisten 
laittoman oleskelun lopettamiseen 
sovelletaan oikeudenmukaista ja avointa 
menettelyä. EU-oikeuden yleisten 

(6) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että kolmansien maiden kansalaisten 
luvattoman oleskelun lopettamiseen 
sovelletaan oikeudenmukaista ja avointa 
menettelyä. EU-oikeuden yleisten 
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periaatteiden mukaisesti tämän direktiivin 
nojalla tehtävät päätökset olisi tehtävä 
tapauskohtaisesti ja objektiivisin perustein, 
ja harkinnassa olisi otettava huomioon 
muitakin seikkoja kuin pelkkä laiton 
oleskelu. Tehdessään palauttamiseen 
liittyvät päätökset (eli palauttamispäätökset 
taikka mahdollisia maahantulokieltoa tai 
maastapoistamista koskevat päätökset) 
vakiomuotoiselle lomakkeelle 
jäsenvaltioiden olisi kunnioitettava kyseistä 
periaatetta ja noudatettava täysimääräisesti 
kaikkia sovellettavia tämän direktiivin 
säännöksiä.

periaatteiden mukaisesti tämän direktiivin 
nojalla tehtävät päätökset olisi tehtävä 
tapauskohtaisesti ja objektiivisin perustein, 
ja harkinnassa olisi otettava huomioon 
muitakin seikkoja kuin pelkkä luvaton 
oleskelu. Tehdessään palauttamiseen 
liittyvät päätökset (eli palauttamispäätökset 
taikka mahdollista maahantulokieltoa tai 
maastapoistamista koskevat päätökset) 
vakiomuotoiselle lomakkeelle 
jäsenvaltioiden olisi kunnioitettava kyseistä 
periaatetta ja noudatettava täysimääräisesti 
kaikkia sovellettavia tämän direktiivin 
säännöksiä.

Or. en

Perustelu

Sanaa ”laiton” ei katsota asianmukaiseksi muuttoliikkeen yhteydessä. Se korvataan koko 
tekstissä sanalla ”luvaton”. Kansainväliset elimet, kuten YK:n yleiskokous ja Kansainvälinen 
siirtolaisuusjärjestö, suosittelevat pikemminkin termien ”irregular” tai ”undocumented” 
käyttämistä. Tämä on koko tekstiin sovellettava horisontaalinen tarkistus, joka liittyy 1, 2, 3, 
4, 8, 10, 13, 14, 15 ja 22 artiklaan.

Tarkistus 145
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kolmansien maiden kansalaisten 
laillisen oleskelun lopettamista koskevan 
päätöksen ja palauttamispäätöksen 
tekemisen välistä yhteyttä olisi 
vahvistettava pakenemisen vaaran ja 
luvattoman edelleen liikkumisen 
todennäköisyyden pienentämiseksi. On 
tarpeen varmistaa, että palauttamispäätös 
tehdään välittömästi laillisen oleskelun 
epäämistä tai lopettamista koskevan 
päätöksen jälkeen tai ihannetapauksessa 
samalla toimenpiteellä tai samassa 
päätöksessä. Tätä vaatimusta olisi 
sovellettava erityisesti tapauksiin, joissa 

Poistetaan.
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kansainvälistä suojelua koskeva hakemus 
hylätään, edellyttäen, että 
palauttamismenettelyä lykätään siihen 
asti, kunnes hylkäämispäätös tulee 
lainvoimaiseksi ja kunnes 
hylkäämispäätöstä koskeva 
muutoksenhaku on ratkaistu.

Or. en

Perustelu

Turvapaikkapäätöksiä eivät anna eri jäsenvaltioissa samat viranomaiset. Viranomaisten 
erotteleminen toisistaan on riippumattomuuden tae. Tämä johdanto-osan kappale liittyy 
jäljempänä esitettyyn 8 artiklaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 146
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kolmansien maiden kansalaisten 
laillisen oleskelun lopettamista koskevan 
päätöksen ja palauttamispäätöksen 
tekemisen välistä yhteyttä olisi 
vahvistettava pakenemisen vaaran ja 
luvattoman edelleen liikkumisen 
todennäköisyyden pienentämiseksi. On 
tarpeen varmistaa, että palauttamispäätös 
tehdään välittömästi laillisen oleskelun 
epäämistä tai lopettamista koskevan 
päätöksen jälkeen tai ihannetapauksessa 
samalla toimenpiteellä tai samassa 
päätöksessä. Tätä vaatimusta olisi 
sovellettava erityisesti tapauksiin, joissa 
kansainvälistä suojelua koskeva hakemus 
hylätään, edellyttäen, että 
palauttamismenettelyä lykätään siihen 
asti, kunnes hylkäämispäätös tulee 
lainvoimaiseksi ja kunnes 
hylkäämispäätöstä koskeva 
muutoksenhaku on ratkaistu.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tämä johdanto-osan kappale poistetaan 8 artiklan 6 kohtaan esitettyjen tarkistusten 
mukaisesti.

Tarkistus 147
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Jan-Christoph 
Oetjen, Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Michal Šimečka

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kolmansien maiden kansalaisten 
laillisen oleskelun lopettamista koskevan 
päätöksen ja palauttamispäätöksen 
tekemisen välistä yhteyttä olisi 
vahvistettava pakenemisen vaaran ja 
luvattoman edelleen liikkumisen 
todennäköisyyden pienentämiseksi. On 
tarpeen varmistaa, että palauttamispäätös 
tehdään välittömästi laillisen oleskelun 
epäämistä tai lopettamista koskevan 
päätöksen jälkeen tai ihannetapauksessa 
samalla toimenpiteellä tai samassa 
päätöksessä. Tätä vaatimusta olisi 
sovellettava erityisesti tapauksiin, joissa 
kansainvälistä suojelua koskeva hakemus 
hylätään, edellyttäen, että 
palauttamismenettelyä lykätään siihen asti, 
kunnes hylkäämispäätös tulee 
lainvoimaiseksi ja kunnes 
hylkäämispäätöstä koskeva 
muutoksenhaku on ratkaistu.

(7) Kolmansien maiden kansalaisten 
laillisen oleskelun lopettamista koskevan 
päätöksen ja palauttamispäätöksen 
tekemisen välistä yhteyttä olisi 
vahvistettava pakenemisen vaaran ja 
luvattoman edelleen liikkumisen 
todennäköisyyden pienentämiseksi. On 
tarpeen varmistaa, että palauttamispäätös 
tehdään välittömästi laillisen oleskelun 
epäämistä tai lopettamista koskevan 
päätöksen jälkeen tai ihannetapauksessa 
samalla toimenpiteellä tai samassa 
päätöksessä. Tätä vaatimusta olisi 
sovellettava erityisesti tapauksiin, joissa 
kansainvälistä suojelua koskeva hakemus 
hylätään. Tämän edellytyksenä olisi aina 
oltava, että EU:n ja kansainvälisen 
oikeuden mukainen palauttamiskiellon 
periaatteen koko soveltamisala arvioidaan 
yksilöllisesti turvapaikkamenettelyssä ja 
että palauttamismenettelyä lykätään 
automaattisesti siihen asti, kunnes 
hylkäämispäätös tulee lainvoimaiseksi ja 
kunnes hylkäämispäätöstä koskeva 
muutoksenhaku on ratkaistu.

Or. en

Perustelu

Kaikki jäsenvaltiot eivät arvioi täysimääräisesti paluuta koskevan säännöstön mukaista 
palauttamista turvapaikkamenettelyn aikana tai tehdessään päätöstä laillisen oleskelun 
epäämisestä tai lopettamisesta. Tällainen välitön palauttamispäätös ei saisi myöskään 
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vesittää mahdollisia pyrkimyksiä hakea muutosta tai esittää muita perusteita oleskelulle ja 
oikeudelle jäädä alueelle muutoksenhaun ajaksi.

Tarkistus 148
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kolmansien maiden kansalaisten 
laillisen oleskelun lopettamista koskevan 
päätöksen ja palauttamispäätöksen 
tekemisen välistä yhteyttä olisi 
vahvistettava pakenemisen vaaran ja 
luvattoman edelleen liikkumisen 
todennäköisyyden pienentämiseksi. On 
tarpeen varmistaa, että palauttamispäätös 
tehdään välittömästi laillisen oleskelun 
epäämistä tai lopettamista koskevan 
päätöksen jälkeen tai ihannetapauksessa 
samalla toimenpiteellä tai samassa 
päätöksessä. Tätä vaatimusta olisi 
sovellettava erityisesti tapauksiin, joissa 
kansainvälistä suojelua koskeva hakemus 
hylätään, edellyttäen, että 
palauttamismenettelyä lykätään siihen asti, 
kunnes hylkäämispäätös tulee 
lainvoimaiseksi ja kunnes 
hylkäämispäätöstä koskeva 
muutoksenhaku on ratkaistu.

(7) Kolmansien maiden kansalaisten 
laillisen oleskelun lopettamista koskevan 
päätöksen, palauttamispäätöksen tekemisen 
ja sen tosiasiallisen täytäntöönpanon 
välistä yhteyttä olisi vahvistettava 
pakenemisen vaaran ja luvattoman edelleen 
liikkumisen todennäköisyyden 
pienentämiseksi. On tarpeen varmistaa, että 
palauttamispäätös tehdään ja pannaan 
täytäntöön samanaikaisesti laillisen 
oleskelun epäämistä tai lopettamista 
koskevan päätöksen jälkeen. Tätä 
vaatimusta olisi sovellettava erityisesti 
tapauksiin, joissa kansainvälistä suojelua 
koskeva hakemus hylätään, edellyttäen, 
että palauttamismenettelyä lykätään siihen 
asti, kunnes hylkäämispäätös tulee 
lainvoimaiseksi ja kunnes 
hylkäämispäätöstä koskeva 
muutoksenhaku on ratkaistu. 
Valituskeinoja pitäisi olla vain yksi, ja 
tapauksessa pitäisi olla alustavia 
perusteita valituksen hyväksymiselle.

Or. nl

Tarkistus 149
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(7) Kolmansien maiden kansalaisten 
laillisen oleskelun lopettamista koskevan 
päätöksen ja palauttamispäätöksen 
tekemisen välistä yhteyttä olisi 
vahvistettava pakenemisen vaaran ja 
luvattoman edelleen liikkumisen 
todennäköisyyden pienentämiseksi. On 
tarpeen varmistaa, että palauttamispäätös 
tehdään välittömästi laillisen oleskelun 
epäämistä tai lopettamista koskevan 
päätöksen jälkeen tai ihannetapauksessa 
samalla toimenpiteellä tai samassa 
päätöksessä. Tätä vaatimusta olisi 
sovellettava erityisesti tapauksiin, joissa 
kansainvälistä suojelua koskeva hakemus 
hylätään, edellyttäen, että 
palauttamismenettelyä lykätään siihen 
asti, kunnes hylkäämispäätös tulee 
lainvoimaiseksi ja kunnes 
hylkäämispäätöstä koskeva 
muutoksenhaku on ratkaistu.

(7) Kolmansien maiden kansalaisten 
laillisen oleskelun lopettamista koskevan 
päätöksen ja palauttamispäätöksen 
tekemisen välistä yhteyttä olisi 
vahvistettava pakenemisen vaaran ja 
luvattoman edelleen liikkumisen 
todennäköisyyden pienentämiseksi. On 
tarpeen varmistaa, että palauttamispäätös 
tehdään välittömästi laillisen oleskelun 
epäämistä tai lopettamista koskevan 
päätöksen jälkeen tai ihannetapauksessa 
samalla toimenpiteellä tai samassa 
päätöksessä. Tätä vaatimusta olisi 
sovellettava erityisesti tapauksiin, joissa 
kansainvälistä suojelua koskeva hakemus 
hylätään.

Or. en

Tarkistus 150
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kolmansien maiden kansalaisten 
laillisen oleskelun lopettamista koskevan 
päätöksen ja palauttamispäätöksen 
tekemisen välistä yhteyttä olisi 
vahvistettava pakenemisen vaaran ja 
luvattoman edelleen liikkumisen 
todennäköisyyden pienentämiseksi. On 
tarpeen varmistaa, että palauttamispäätös 
tehdään välittömästi laillisen oleskelun 
epäämistä tai lopettamista koskevan 
päätöksen jälkeen tai ihannetapauksessa 
samalla toimenpiteellä tai samassa 
päätöksessä. Tätä vaatimusta olisi 
sovellettava erityisesti tapauksiin, joissa 
kansainvälistä suojelua koskeva hakemus 

(7) Kolmansien maiden kansalaisten 
laillisen oleskelun lopettamista koskevan 
päätöksen ja palauttamispäätöksen 
tekemisen välistä yhteyttä olisi 
vahvistettava pakenemisen vaaran. On 
tarpeen varmistaa, että palauttamispäätös 
tehdään välittömästi laillisen oleskelun 
epäämistä tai lopettamista koskevan 
päätöksen jälkeen tai ihannetapauksessa 
samalla toimenpiteellä tai samassa 
päätöksessä. Tätä vaatimusta olisi 
sovellettava tapauksiin, joissa 
kansainvälistä suojelua koskeva hakemus 
hylätään, edellyttäen, että 
palauttamismenettelyä lykätään siihen asti, 
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hylätään, edellyttäen, että 
palauttamismenettelyä lykätään siihen asti, 
kunnes hylkäämispäätös tulee 
lainvoimaiseksi ja kunnes 
hylkäämispäätöstä koskeva 
muutoksenhaku on ratkaistu.

kunnes hylkäämispäätös tulee 
lainvoimaiseksi ja kunnes 
hylkäämispäätöstä koskeva 
muutoksenhaku on ratkaistu.

Or. it

Tarkistus 151
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kolmansien maiden kansalaisten 
laillisen oleskelun lopettamista koskevan 
päätöksen ja palauttamispäätöksen 
tekemisen välistä yhteyttä olisi 
vahvistettava pakenemisen vaaran ja 
luvattoman edelleen liikkumisen 
todennäköisyyden pienentämiseksi. On 
tarpeen varmistaa, että palauttamispäätös 
tehdään välittömästi laillisen oleskelun 
epäämistä tai lopettamista koskevan 
päätöksen jälkeen tai ihannetapauksessa 
samalla toimenpiteellä tai samassa 
päätöksessä. Tätä vaatimusta olisi 
sovellettava erityisesti tapauksiin, joissa 
kansainvälistä suojelua koskeva hakemus 
hylätään, edellyttäen, että 
palauttamismenettelyä lykätään siihen 
asti, kunnes hylkäämispäätös tulee 
lainvoimaiseksi ja kunnes 
hylkäämispäätöstä koskeva 
muutoksenhaku on ratkaistu.

(7) Jotta voidaan parantaa 
palauttamispolitiikan johdonmukaisuutta, 
selkeyttä ja ymmärrettävyyttä, kolmansien 
maiden kansalaisten laillisen oleskelun 
lopettamista koskevan päätöksen ja 
palauttamispäätöksen tekemisen välistä 
yhteyttä olisi vahvistettava pakenemisen 
vaaran ja luvattoman edelleen liikkumisen 
todennäköisyyden pienentämiseksi. On 
tarpeen varmistaa, että palauttamispäätös 
tehdään välittömästi laillisen oleskelun 
epäämistä tai lopettamista koskevan 
päätöksen jälkeen tai ihannetapauksessa 
samalla toimenpiteellä tai samassa 
päätöksessä. Tätä vaatimusta olisi 
sovellettava erityisesti tapauksiin, joissa 
kansainvälistä suojelua koskeva hakemus 
hylätään.

Or. fr

Tarkistus 152
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
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Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Palauttamisprosessin 
helpottamiseksi tarvitaan välttämättä 
unionin ja kolmansien maiden välisiä ja 
kahdenvälisiä takaisinottosopimuksia. 
Kestävän paluun onnistuminen edellyttää, 
että alkuperämaiden kanssa tehdään 
kansainvälistä yhteistyötä 
palauttamisprosessin kaikissa vaiheissa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 4 kappaleeseen 
esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 153
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph 
Oetjen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Palauttamisprosessin 
helpottamiseksi tarvitaan välttämättä 
unionin ja kolmansien maiden välisiä ja 
kahdenvälisiä takaisinottosopimuksia. 
Kestävän paluun onnistuminen edellyttää, 
että alkuperämaiden kanssa tehdään 
kansainvälistä yhteistyötä 
palauttamisprosessin kaikissa vaiheissa.

(8) Palauttamisprosessin 
helpottamiseksi tarvitaan välttämättä 
unionin ja kolmansien maiden välisiä 
takaisinottosopimuksia. Kestävän paluun 
onnistuminen edellyttää, että 
alkuperämaiden kanssa tehdään 
kansainvälistä yhteistyötä 
palauttamisprosessin kaikissa vaiheissa. 
Tätä olisi parannettava muuttoliikettä 
koskevilla rakentavilla vuoropuheluilla ja 
käyttämällä myönteisiä kannustimia, 
muun muassa taloudellisia kannustimia, 
paluumuuttajien tunnistamisen ja 
takaisinoton parantamiseksi. Komission 
neuvottelemat unionin viralliset 
takaisinottosopimukset sekä unionin 
parlamentaarinen valvonta ja 
oikeudellinen valvonta ovat ratkaisevan 
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tärkeitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti takaisinottosopimuksia koskevaan 
johdanto-osan 47 kappaleeseen esitettyihin tarkistuksiin. Unionin yhteisten normien, 
demokraattisen valvonnan ja laillisuuden tutkinnan varmistamiseksi palauttamisyhteistyön 
olisi aina perustuttava unionin virallisiin takaisinottosopimuksiin.

Tarkistus 154
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Palauttamisprosessin 
helpottamiseksi tarvitaan välttämättä 
unionin ja kolmansien maiden välisiä ja 
kahdenvälisiä takaisinottosopimuksia. 
Kestävän paluun onnistuminen edellyttää, 
että alkuperämaiden kanssa tehdään 
kansainvälistä yhteistyötä 
palauttamisprosessin kaikissa vaiheissa.

(8) Palauttamisprosessin 
helpottamiseksi tarvitaan välttämättä 
unionin ja kolmansien maiden välisiä ja 
kahdenvälisiä takaisinottosopimuksia. 
Kestävän paluun onnistuminen edellyttää, 
että alkuperämaiden kanssa tehdään 
kansainvälistä yhteistyötä 
palauttamisprosessin kaikissa vaiheissa. 
Kolmansien maiden, jotka kieltäytyvät 
ottamasta omia kansalaisiaan takaisin, 
olisi kannettava tällaisen päätöksen 
taloudelliset seuraukset.

Or. nl

Tarkistus 155
Maria Grapini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Palauttamisprosessin 
helpottamiseksi tarvitaan välttämättä 
unionin ja kolmansien maiden välisiä ja 

(8) Palauttamisprosessin 
helpottamiseksi tarvitaan välttämättä 
unionin ja kolmansien maiden välisiä ja 
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kahdenvälisiä takaisinottosopimuksia. 
Kestävän paluun onnistuminen edellyttää, 
että alkuperämaiden kanssa tehdään 
kansainvälistä yhteistyötä 
palauttamisprosessin kaikissa vaiheissa.

kahdenvälisiä takaisinottosopimuksia. 
Kestävän paluun onnistuminen edellyttää, 
että alkuperämaiden kanssa tehdään 
kansainvälistä yhteistyötä turvallisen 
palauttamisprosessin, jossa taataan 
henkilöiden suojelu, kaikissa vaiheissa.

Or. ro

Tarkistus 156
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Jos tietyt kolmannet maat eivät tee 
yhteistyötä ottaakseen takaisin kiinni 
otettuja laittomasti oleskelevia 
kansalaisiaan tai tee tehokasta yhteistyötä 
palauttamisprosessissa, tiettyjä 
viisumisäännöstön säännöksiä olisi 
sovellettava väliaikaisesti ja rajoittavasti 
objektiivisin perustein kolmannen maan 
yhteistyön lisäämiseksi laittomien 
muuttajien takaisinotossa.

Or. fr

Tarkistus 157
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltioilla on tunnustetusti 
oikeus palauttaa laittomasti oleskelevat 
kolmansien maiden kansalaiset, 
edellyttäen, että käytössä ovat 
oikeudenmukaiset ja tehokkaat 
turvapaikkajärjestelmät, joissa 
palauttamiskiellon periaatetta noudatetaan 

(9) Jäsenvaltioilla on tunnustetusti 
oikeus palauttaa laittomasti oleskelevat 
kolmansien maiden kansalaiset, 
edellyttäen, että käytössä ovat 
oikeudenmukaiset ja tehokkaat 
turvapaikkajärjestelmät, joissa 
palauttamiskiellon periaatetta noudatetaan 
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täysimääräisesti. täysimääräisesti. Oikeudenmukaisuuden 
ja tehokkuuden intressien osalta 
turvapaikkajärjestelmät olisi rajoitettava 
(väitetysti) turvattomien maiden 
kansalaisten hakemuksiin.

Or. nl

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy läheisesti johdanto-osan 3 kappaleeseen, jossa painotetaan tarvetta 
tehokkaampaan palauttamispolitiikkaan.

Tarkistus 158
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltioilla on tunnustetusti 
oikeus palauttaa laittomasti oleskelevat 
kolmansien maiden kansalaiset, 
edellyttäen, että käytössä ovat 
oikeudenmukaiset ja tehokkaat 
turvapaikkajärjestelmät, joissa 
palauttamiskiellon periaatetta noudatetaan 
täysimääräisesti.

(9) Jäsenvaltioilla on tunnustetusti 
oltava käytössä turvapaikkajärjestelmät, 
joissa noudatetaan täysimääräisesti 
ihmisoikeuksia koskevaa kansainvälistä 
oikeutta, palauttamiskiellon periaatetta 
sekä maahanmuuttopolitiikkaa, jossa 
noudatetaan maahanmuuttoon ja 
siirtotyöläisten suojeluun sovellettavia 
kansainvälisiä normeja.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 4 kappaleeseen 
esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 159
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltioilla on tunnustetusti 
oikeus palauttaa laittomasti oleskelevat 
kolmansien maiden kansalaiset, 
edellyttäen, että käytössä ovat 
oikeudenmukaiset ja tehokkaat 
turvapaikkajärjestelmät, joissa 
palauttamiskiellon periaatetta 
noudatetaan täysimääräisesti.

(9) Jäsenvaltioilla on tunnustetusti 
oikeus palauttaa laittomasti oleskelevat 
kolmansien maiden kansalaiset, 
edellyttäen, että käytössä ovat tehokkaat 
turvapaikkajärjestelmät.

Or. fr

Perustelu

Jotta varmistetaan yhdenmukaisuus 16 artiklan 3 kohdan alakohtaan ja 22 artiklan 6 kohdan 
1 alakohtaan tehtyjen muutosten kanssa, viittaukset palauttamiskiellon periaatteeseen on 
poistettu.

Tarkistus 160
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltioilla on tunnustetusti 
oikeus palauttaa laittomasti oleskelevat 
kolmansien maiden kansalaiset, 
edellyttäen, että käytössä ovat 
oikeudenmukaiset ja tehokkaat 
turvapaikkajärjestelmät, joissa 
palauttamiskiellon periaatetta noudatetaan 
täysimääräisesti.

(9) Jäsenvaltioilla on tunnustetusti 
oikeus palauttaa luvattomasti oleskelevat 
kolmansien maiden kansalaiset, 
edellyttäen, että käytössä ovat 
oikeudenmukaiset ja tehokkaat 
turvapaikkajärjestelmät, joissa 
palauttamiskiellon periaatetta noudatetaan 
täysimääräisesti.

Or. en

Perustelu

Sanaa ”laiton” ei katsota asianmukaiseksi muuttoliikkeen yhteydessä. Se korvataan koko 
tekstissä sanalla ”luvaton”. Kansainväliset elimet, kuten YK:n yleiskokous ja Kansainvälinen 
siirtolaisuusjärjestö, suosittelevat pikemminkin termien ”irregular” tai ”undocumented” 
käyttämistä. Tämä on koko tekstiin sovellettava horisontaalinen tarkistus, joka liittyy 1, 2, 3, 
4, 8, 10, 13, 14, 15 ja 22 artiklaan.
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Tarkistus 161
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Neuvoston direktiivin 
2005/85/EY12 mukaisesti kolmannen maan 
kansalaisen, joka on hakenut turvapaikkaa 
jossakin jäsenvaltiossa, ei olisi katsottava 
oleskelevan laittomasti jäsenvaltion 
alueella ennen kuin hänen hakemustaan 
koskeva kielteinen päätös tai päätös, jolla 
lopetetaan hänen oikeutensa oleskeluun 
turvapaikanhakijana, on tullut voimaan.

(10) Neuvoston direktiivin 
2005/85/EY12 mukaisesti kolmannen maan 
kansalaisen, joka on hakenut turvapaikkaa 
jossakin jäsenvaltiossa, ei olisi katsottava 
oleskelevan luvattomasti jäsenvaltion 
alueella ennen kuin hänen hakemustaan 
koskeva kielteinen päätös tai päätös, jolla 
lopetetaan hänen oikeutensa oleskeluun 
turvapaikanhakijana, on tullut voimaan. 
Ihmiskaupan uhrien, joita koskeva 
oleskelulupahakemus on käsiteltävänä 
neuvoston direktiivin 2004/81/EY 
mukaisesti, ei olisi katsottava oleskelevan 
luvattomasti kyseisen jäsenvaltion 
alueella ennen kuin toimivaltainen 
viranomainen on tehnyt lopullisen 
päätöksen siitä, myönnetäänkö 
oleskelulupa.

_________________ _________________
12 Neuvoston direktiivi 2005/85/EY, 
annettu 1 päivänä joulukuuta 2005, 
pakolaisaseman myöntämistä tai 
poistamista koskevissa menettelyissä 
jäsenvaltioissa sovellettavista 
vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 326, 
13.12.2005, s. 13).

12 Neuvoston direktiivi 2005/85/EY, 
annettu 1 päivänä joulukuuta 2005, 
pakolaisaseman myöntämistä tai 
poistamista koskevissa menettelyissä 
jäsenvaltioissa sovellettavista 
vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 326, 
13.12.2005, s. 13).

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 4 kappaleeseen 
esitettyyn tarkistukseen, jonka mukaan unionin palauttamispolitiikan olisi perustuttava 
kansainväliseen oikeuteen, kuten pakolaisten suojeluun, lapsen oikeuksien suojeluun, 
kansalaisuudettomien henkilöiden suojeluun ja ihmisoikeuksia koskevien velvoitteiden 
noudattamiseen, mihin sisältyy ihmiskaupan uhrien suojelu.

Tarkistus 162
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Pietro Bartolo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Neuvoston direktiivin 
2005/85/EY12 mukaisesti kolmannen maan 
kansalaisen, joka on hakenut turvapaikkaa 
jossakin jäsenvaltiossa, ei olisi katsottava 
oleskelevan laittomasti jäsenvaltion 
alueella ennen kuin hänen hakemustaan 
koskeva kielteinen päätös tai päätös, jolla 
lopetetaan hänen oikeutensa oleskeluun 
turvapaikanhakijana, on tullut voimaan.

(10) Neuvoston direktiivin 
2005/85/EY12 mukaisesti kolmannen 
maan kansalaisen, joka on hakenut 
turvapaikkaa jossakin jäsenvaltiossa, ei 
olisi katsottava oleskelevan laittomasti 
jäsenvaltion alueella ennen kuin hänen 
hakemustaan koskeva kielteinen päätös tai 
lopullinen päätös, jolla lopetetaan hänen 
oikeutensa oleskeluun turvapaikanhakijana, 
on tullut voimaan, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta humanitaarisia syitä tai 
muita syitä, jotka estävät palauttamisen.

_________________ _________________
12 Neuvoston direktiivi 2005/85/EY, 
annettu 1 päivänä joulukuuta 2005, 
pakolaisaseman myöntämistä tai 
poistamista koskevissa menettelyissä 
jäsenvaltioissa sovellettavista 
vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 326, 
13.12.2005, s. 13).

12 Neuvoston direktiivi 2005/85/EY, 
annettu 1 päivänä joulukuuta 2005, 
pakolaisaseman myöntämistä tai 
poistamista koskevissa menettelyissä 
jäsenvaltioissa sovellettavista 
vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 326, 
13.12.2005, s. 13).

Or. it

Perustelu

Oleskeluoikeuden menetyksen on tapahduttava lopullisella päätöksellä ja joka tapauksessa 
rajoittamatta mahdollisuutta, että valtio myöntää myötätuntoon perustuvista, inhimillisistä tai 
muista syitä erillisen oleskeluluvan tai muun luvan, jolla kolmannen maan kansalainen saa 
oikeuden oleskella maassa. Tarkistus liittyy johdanto-osan 19 kappaleeseen esitettyyn 
tarkistukseen, koska siinä tarkennetaan, että oleskeluoikeus päätetään lopullisella päätöksellä 
ja että lykkäämisestä määrätään muista syistä.

Tarkistus 163
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(10) Neuvoston direktiivin 
2005/85/EY12 mukaisesti kolmannen maan 
kansalaisen, joka on hakenut turvapaikkaa 
jossakin jäsenvaltiossa, ei olisi katsottava 
oleskelevan laittomasti jäsenvaltion 
alueella ennen kuin hänen hakemustaan 
koskeva kielteinen päätös tai päätös, jolla 
lopetetaan hänen oikeutensa oleskeluun 
turvapaikanhakijana, on tullut voimaan.

(10) Neuvoston direktiivin 
2005/85/EY12 mukaisesti kolmannen 
maan kansalaisen, joka on hakenut 
turvapaikkaa jossakin jäsenvaltiossa, ei 
olisi katsottava oleskelevan luvattomasti 
jäsenvaltion alueella ennen kuin hänen 
hakemustaan koskeva kielteinen päätös tai 
päätös, jolla lopetetaan hänen oikeutensa 
oleskeluun turvapaikanhakijana, on tullut 
voimaan.

_________________ _________________
12 Neuvoston direktiivi 2005/85/EY, 
annettu 1 päivänä joulukuuta 2005, 
pakolaisaseman myöntämistä tai 
poistamista koskevissa menettelyissä 
jäsenvaltioissa sovellettavista 
vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 326, 
13.12.2005, s. 13).

12 Neuvoston direktiivi 2005/85/EY, 
annettu 1 päivänä joulukuuta 2005, 
pakolaisaseman myöntämistä tai 
poistamista koskevissa menettelyissä 
jäsenvaltioissa sovellettavista 
vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 326, 
13.12.2005, s. 13).

Or. en

Perustelu

Sanaa ”laiton” ei katsota asianmukaiseksi muuttoliikkeen yhteydessä. Se korvataan koko 
tekstissä sanalla ”luvaton”. Kansainväliset elimet, kuten YK:n yleiskokous ja Kansainvälinen 
siirtolaisuusjärjestö, suosittelevat pikemminkin termien ”irregular” tai ”undocumented” 
käyttämistä. Tämä on koko tekstiin sovellettava horisontaalinen tarkistus, joka liittyy 1, 2, 3, 
4, 8, 10, 13, 14, 15 ja 22 artiklaan.

Tarkistus 164
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Pakenemisen vaaran olemassaolo 
olisi määritettävä unionin laajuisin 
objektiivisin perustein, jotta voidaan 
varmistaa selkeämmät ja toimivammat 
säännöt, jotka koskevat määräajan 
myöntämistä vapaaehtoiselle 
poistumiselle ja kolmannen maan 
kansalaisen säilöönottoa. Lisäksi tässä 
direktiivissä olisi vahvistettava erityiset 

(11) Jotta voidaan varmistaa 
vapaaehtoista poistumista koskevat 
selkeämmät säännöt, olisi vahvistettava 
unionin laajuiset säännökset, joiden 
tarkoituksena on lisätä vapaaehtoisen 
poistumisen mahdollisuus ja välttää 
säilöönottoon turvautuminen. Lisäksi 
tässä direktiivissä olisi velvoitettava 
jäsenvaltiot vahvistamaan kansallisessa 
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perusteet kumottavissa olevalle 
olettamukselle, että pakenemisen vaara on 
olemassa.

lainsäädännössään Euroopan unionin 
perusoikeusviraston vahvistamien 
suuntaviivojen mukaisesti tyhjentävä 
luettelo erityisistä ja objektiivisista 
perusteista, joilla voidaan taata, että 
paluu on ollut vapaaehtoinen eikä siihen 
ole liittynyt mitään fyysistä, henkistä tai 
aineellista painostusta sen jälkeen, kun 
kyseisen kolmannen maan kansalaisen 
yksilöllinen tilanne on tutkittu.

Or. en

Perustelu

Muutokset ovat johdonmukaisia johdanto-osan 4 kappaleeseen ehdotettujen tarkistusten 
kanssa.

Tarkistus 165
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Pakenemisen vaaran olemassaolo 
olisi määritettävä unionin laajuisin 
objektiivisin perustein, jotta voidaan 
varmistaa selkeämmät ja toimivammat 
säännöt, jotka koskevat määräajan 
myöntämistä vapaaehtoiselle poistumiselle 
ja kolmannen maan kansalaisen 
säilöönottoa. Lisäksi tässä direktiivissä 
olisi vahvistettava erityiset perusteet 
kumottavissa olevalle olettamukselle, että 
pakenemisen vaara on olemassa.

(11) Pakenemisen vaaran olemassaolo 
olisi määritettävä unionin laajuisista 
objektiivisista perusteista laaditun ei-
tyhjentävän luettelon pohjalta, jotta 
voidaan varmistaa selkeämmät ja 
toimivammat säännöt, jotka koskevat 
määräajan myöntämistä vapaaehtoiselle 
poistumiselle ja kolmannen maan 
kansalaisen säilöönottoa. Lisäksi tässä 
direktiivissä olisi vahvistettava erityiset 
perusteet kumottavissa olevalle 
olettamukselle, että pakenemisen vaara on 
olemassa. Kolmannen maan kansalaisella 
olisi oltava velvollisuus toimittaa kaikki 
hallussaan olevat asiakirjat, joita 
pakenemisen vaaran arviointiin tarvitaan.

Or. fr
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Tarkistus 166
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Pakenemisen vaaran olemassaolo 
olisi määritettävä unionin laajuisin 
objektiivisin perustein, jotta voidaan 
varmistaa selkeämmät ja toimivammat 
säännöt, jotka koskevat määräajan 
myöntämistä vapaaehtoiselle 
poistumiselle ja kolmannen maan 
kansalaisen säilöönottoa. Lisäksi tässä 
direktiivissä olisi vahvistettava erityiset 
perusteet kumottavissa olevalle 
olettamukselle, että pakenemisen vaara on 
olemassa.

(11) Pakenemisen vaaran olemassaolo 
olisi määritettävä unionin laajuisen 
objektiivisten, kattavien ja rajattujen 
perusteiden luettelon avulla, jotta voidaan 
varmistaa selkeämmät ja toimivammat 
säännöt, jotka koskevat kolmannen maan 
kansalaisen säilöönottoa.

Or. en

Perustelu

Varjoesittelijä katsoo, että kaikille jäsenvaltioille yhteinen rajattu ja täsmällinen luettelo 
perusteista olisi keino yhdenmukaistaa pakenemisen vaaraa koskevaa käsitettä. Tämä 
johdanto-osan kappale liittyy jäljempänä esitettyyn 6 artiklaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 167
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Pakenemisen vaaran olemassaolo 
olisi määritettävä unionin laajuisin 
objektiivisin perustein, jotta voidaan 
varmistaa selkeämmät ja toimivammat 
säännöt, jotka koskevat määräajan 
myöntämistä vapaaehtoiselle 
poistumiselle ja kolmannen maan 
kansalaisen säilöönottoa. Lisäksi tässä 
direktiivissä olisi vahvistettava erityiset 
perusteet kumottavissa olevalle 

(11) Pakenemisen vaaran olemassaolo 
olisi määritettävä objektiivisin perustein, 
jotta voidaan varmistaa tehokkaampi 
palauttamispolitiikka siten, että 
jäsenvaltiot tekevät suvereeneja päätöksiä 
tapauskohtaisesti. Jäsenvaltioiden 
sosiaaliset ja taloudelliset tilanteet voivat 
olla hyvin erilaiset, minkä vuoksi 
direktiivi olisi rajoitettava esimerkkien 
antamiseen perusteista, joiden avulla 
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olettamukselle, että pakenemisen vaara on 
olemassa.

pakenemisen vaara voidaan määrittää.

Or. nl

Tarkistus 168
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Tudorache, Fabienne Keller

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Pakenemisen vaaran olemassaolo 
olisi määritettävä unionin laajuisin 
objektiivisin perustein, jotta voidaan 
varmistaa selkeämmät ja toimivammat 
säännöt, jotka koskevat määräajan 
myöntämistä vapaaehtoiselle poistumiselle 
ja kolmannen maan kansalaisen 
säilöönottoa. Lisäksi tässä direktiivissä 
olisi vahvistettava erityiset perusteet 
kumottavissa olevalle olettamukselle, että 
pakenemisen vaara on olemassa.

(11) Pakenemisen vaaran olemassaolo 
olisi määritettävä todistetuista unionin 
laajuisista objektiivisista ja laissa 
määritetyistä perusteista koostuvan 
suljetun, yhdenmukaisen ja kattavan 
luettelon avulla, jotta voidaan varmistaa 
selkeämmät ja toimivammat säännöt, jotka 
koskevat määräajan myöntämistä 
vapaaehtoiselle poistumiselle ja kolmannen 
maan kansalaisen säilöönottoa.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisesti 6 artiklaan tehdyn tarkistuksen kanssa tarvitaan aina yksilöllinen arviointi. 
Pakenemisen vaaraa koskeva oletus heikentää kaikkien niiden olennaisten perusteiden 
tarkastelua, joita on tarkasteltava yksilöllisessä arvioinnissa. Jotta varmistetaan kattavan 
luettelon yhdenmukaistaminen Euroopassa, direktiiviin olisi sisällytettävä objektiiviset 
perusteet.

Tarkistus 169
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Pakenemisen vaaran olemassaolo (11) Pakenemisen vaaran olemassaolo 
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olisi määritettävä unionin laajuisin 
objektiivisin perustein, jotta voidaan 
varmistaa selkeämmät ja toimivammat 
säännöt, jotka koskevat määräajan 
myöntämistä vapaaehtoiselle poistumiselle 
ja kolmannen maan kansalaisen 
säilöönottoa. Lisäksi tässä direktiivissä 
olisi vahvistettava erityiset perusteet 
kumottavissa olevalle olettamukselle, että 
pakenemisen vaara on olemassa.

olisi määritettävä yksinomaan objektiivisin 
perustein, jotka on vahvistettu tässä 
direktiivissä ja joista oikeus- ja 
hallintoviranomaisen olisi tehtävä päätös 
selvitettyään tapauksen yksilölliset 
olosuhteet, jotta voidaan varmistaa 
selkeämmät ja toimivammat säännöt, jotka 
koskevat määräajan myöntämistä 
vapaaehtoiselle poistumiselle ja kolmannen 
maan kansalaisen säilöönottoa.

Or. it

Tarkistus 170
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Elleivät jäsenvaltiot 2 artiklan 
2 kohdan b alakohdan mukaisesti päätä 
olla soveltamatta tätä direktiiviä 
määrittäessään pakenemisen vaaraa, 
toimivaltaiset kansalliset viranomaiset 
voivat ottaa huomioon jäsenvaltioiden 
rikoslain mukaiset rikkomukset, mukaan 
lukien muuttoliikettä koskevien sääntöjen 
rikkomisen. Samat viranomaiset voivat 
ottaa huomioon myös sellaisen vireillä 
olevan rikostutkinnan tai 
syytteeseenpanon, joka ei ole vielä 
johtanut tuomioon, jos kansallisessa 
lainsäädännössä niin säädetään. 

Or. fr

Tarkistus 171
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Palauttamismenettelyn 
tehostamiseksi olisi vahvistettava 
kolmansien maiden kansalaisille selkeät 
vastuut, ja erityisesti velvoite tehdä 
yhteistyötä viranomaisten kanssa 
palauttamismenettelyn kaikissa vaiheissa 
muun muassa toimittamalla tiedot ja 
seikat, jotka ovat tarpeen heidän 
yksilöllisen tilanteensa arvioimiseksi. 
Samalla on tarpeen varmistaa, että 
kolmansien maiden kansalaisille 
tiedotetaan seurauksista, joita näiden 
velvoitteiden noudattamatta jättämisestä 
aiheutuu suhteessa pakenemisen riskin 
määrittämiseen, määräajan 
myöntämiseen vapaaehtoiselle 
poistumiselle ja mahdollisuuteen määrätä 
säilöönotosta sekä oikeuteen osallistua 
ohjelmiin, joissa tarjotaan logistista, 
taloudellista ja muuta aineellista tai 
luontoissuorituksina annettavaa apua.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Varjoesittelijä on muuttanut yhteistyötä koskevaa 7 artiklaa. Tarkistus liittyy suoraan näihin 
tarkistuksiin.

Tarkistus 172
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Palauttamismenettelyn 
tehostamiseksi olisi vahvistettava 
kolmansien maiden kansalaisille selkeät 
vastuut, ja erityisesti velvoite tehdä 
yhteistyötä viranomaisten kanssa 
palauttamismenettelyn kaikissa vaiheissa 
muun muassa toimittamalla tiedot ja seikat, 

(12) Palauttamismenettelyn 
tehostamiseksi olisi vahvistettava 
kolmansien maiden kansalaisille selkeät 
vastuut, ja erityisesti velvoite tehdä 
yhteistyötä viranomaisten kanssa 
palauttamismenettelyn kaikissa vaiheissa 
muun muassa toimittamalla tiedot ja seikat, 



AM\1214327FI.docx 37/370 PE658.738v01-00

FI

jotka ovat tarpeen heidän yksilöllisen 
tilanteensa arvioimiseksi. Samalla on 
tarpeen varmistaa, että kolmansien maiden 
kansalaisille tiedotetaan seurauksista, joita 
näiden velvoitteiden noudattamatta 
jättämisestä aiheutuu suhteessa 
pakenemisen riskin määrittämiseen, 
määräajan myöntämiseen vapaaehtoiselle 
poistumiselle ja mahdollisuuteen määrätä 
säilöönotosta sekä oikeuteen osallistua 
ohjelmiin, joissa tarjotaan logistista, 
taloudellista ja muuta aineellista tai 
luontoissuorituksina annettavaa apua.

jotka ovat tarpeen heidän yksilöllisen 
tilanteensa arvioimiseksi. Asianomaisten 
oikean iän määrittäminen luiden tai 
hampaiden perusteella on välttämätöntä, 
jotta voidaan varmistua heidän 
ilmoittamansa iän todenmukaisuudesta. 
Tämä auttaa arvioimaan heidän 
vilpittömyyttään ja suojelemaan 
varsinaisia ilman huoltajaa olevia 
alaikäisiä, kun nämä pystytään 
erottamaan alaikäisinä esiintyvistä. 
Samalla on tarpeen varmistaa, että 
kolmansien maiden kansalaisille 
tiedotetaan seurauksista, joita näiden 
velvoitteiden noudattamatta jättämisestä 
aiheutuu suhteessa pakenemisen riskin 
määrittämiseen, määräajan myöntämiseen 
vapaaehtoiselle poistumiselle ja 
mahdollisuuteen määrätä säilöönotosta 
sekä oikeuteen osallistua ohjelmiin, joissa 
tarjotaan logistista, taloudellista ja muuta 
aineellista tai luontoissuorituksina 
annettavaa apua.

Or. fr

Tarkistus 173
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Palauttamismenettelyn 
tehostamiseksi olisi vahvistettava 
kolmansien maiden kansalaisille selkeät 
vastuut, ja erityisesti velvoite tehdä 
yhteistyötä viranomaisten kanssa 
palauttamismenettelyn kaikissa vaiheissa 
muun muassa toimittamalla tiedot ja seikat, 
jotka ovat tarpeen heidän yksilöllisen 
tilanteensa arvioimiseksi. Samalla on 
tarpeen varmistaa, että kolmansien maiden 
kansalaisille tiedotetaan seurauksista, joita 
näiden velvoitteiden noudattamatta 
jättämisestä aiheutuu suhteessa 

(12) Palauttamismenettelyn 
tehostamiseksi olisi vahvistettava 
kolmansien maiden kansalaisille selkeät 
vastuut, ja erityisesti velvoite tehdä 
rehellistä yhteistyötä viranomaisten kanssa 
palauttamismenettelyn kaikissa vaiheissa 
muun muassa toimittamalla kaikki heidän 
hallussaan olevat tiedot ja seikat, jotka 
ovat tarpeen heidän yksilöllisen tilanteensa 
arvioimiseksi. Samalla on tarpeen 
varmistaa, että kolmansien maiden 
kansalaisille tiedotetaan seurauksista, joita 
näiden velvoitteiden noudattamatta 
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pakenemisen riskin määrittämiseen, 
määräajan myöntämiseen vapaaehtoiselle 
poistumiselle ja mahdollisuuteen määrätä 
säilöönotosta sekä oikeuteen osallistua 
ohjelmiin, joissa tarjotaan logistista, 
taloudellista ja muuta aineellista tai 
luontoissuorituksina annettavaa apua.

jättämisestä aiheutuu suhteessa 
pakenemisen riskin määrittämiseen, 
määräajan myöntämiseen vapaaehtoiselle 
poistumiselle ja mahdollisuuteen määrätä 
säilöönotosta ja seuraamuksista, jos 
kansallisessa lainsäädännössä niin 
säädetään, sekä oikeuteen osallistua 
ohjelmiin, joissa tarjotaan logistista, 
taloudellista ja muuta aineellista tai 
luontoissuorituksina annettavaa apua.

Or. fr

Tarkistus 174
Maria Grapini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Palauttamismenettelyn 
tehostamiseksi olisi vahvistettava 
kolmansien maiden kansalaisille selkeät 
vastuut, ja erityisesti velvoite tehdä 
yhteistyötä viranomaisten kanssa 
palauttamismenettelyn kaikissa vaiheissa 
muun muassa toimittamalla tiedot ja seikat, 
jotka ovat tarpeen heidän yksilöllisen 
tilanteensa arvioimiseksi. Samalla on 
tarpeen varmistaa, että kolmansien maiden 
kansalaisille tiedotetaan seurauksista, joita 
näiden velvoitteiden noudattamatta 
jättämisestä aiheutuu suhteessa 
pakenemisen riskin määrittämiseen, 
määräajan myöntämiseen vapaaehtoiselle 
poistumiselle ja mahdollisuuteen määrätä 
säilöönotosta sekä oikeuteen osallistua 
ohjelmiin, joissa tarjotaan logistista, 
taloudellista ja muuta aineellista tai 
luontoissuorituksina annettavaa apua.

(12) Palauttamismenettelyn 
tehostamiseksi EU:n standardien 
mukaisesti olisi vahvistettava kolmansien 
maiden kansalaisille selkeät vastuut, ja 
erityisesti velvoite tehdä yhteistyötä 
viranomaisten kanssa 
palauttamismenettelyn kaikissa vaiheissa 
muun muassa toimittamalla tiedot ja seikat, 
jotka ovat tarpeen heidän yksilöllisen 
tilanteensa arvioimiseksi. Samalla on 
tarpeen varmistaa, että kolmansien maiden 
kansalaisille tiedotetaan seurauksista, joita 
näiden velvoitteiden noudattamatta 
jättämisestä aiheutuu suhteessa 
pakenemisen riskin määrittämiseen, 
määräajan myöntämiseen vapaaehtoiselle 
poistumiselle ja mahdollisuuteen määrätä 
säilöönotosta sekä oikeuteen osallistua 
ohjelmiin, joissa tarjotaan logistista, 
taloudellista ja muuta aineellista tai 
luontoissuorituksina annettavaa apua.

Or. ro
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Tarkistus 175
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Palauttamismenettelyn 
tehostamiseksi olisi vahvistettava 
kolmansien maiden kansalaisille selkeät 
vastuut, ja erityisesti velvoite tehdä 
yhteistyötä viranomaisten kanssa 
palauttamismenettelyn kaikissa vaiheissa 
muun muassa toimittamalla tiedot ja 
seikat, jotka ovat tarpeen heidän 
yksilöllisen tilanteensa arvioimiseksi. 
Samalla on tarpeen varmistaa, että 
kolmansien maiden kansalaisille 
tiedotetaan seurauksista, joita näiden 
velvoitteiden noudattamatta jättämisestä 
aiheutuu suhteessa pakenemisen riskin 
määrittämiseen, määräajan myöntämiseen 
vapaaehtoiselle poistumiselle ja 
mahdollisuuteen määrätä säilöönotosta 
sekä oikeuteen osallistua ohjelmiin, joissa 
tarjotaan logistista, taloudellista ja muuta 
aineellista tai luontoissuorituksina 
annettavaa apua.

(12) On tarpeen varmistaa, että 
kolmansien maiden kansalaisille annetaan 
kaikki asiaankuuluvat tiedot 
palauttamismenettelystä kielellä, jota he 
ymmärtävät, jotta heillä on mahdollisuus 
olla osallisena palauttamismenettelyssä. 
Jäsenvaltioilla olisi erityisesti oltava 
velvollisuus antaa kolmansien maiden 
kansalaisille oikea-aikaisesti 
asianmukaiset tiedot 
palauttamisprosessista, mukaan lukien 
tiedot palauttamismenettelyn eri 
vaihteista, vapaaehtoista poistumista 
koskevan määräajan myöntämisestä, 
pakenemisen määrittämisestä ja 
seurauksista, mahdollisuudesta määrätä 
säilöönotosta, käytettävissä olevista 
muutoksenhakukeinoista, 
maahantulokieltojen mahdollisesta 
sovellettavuudesta ja oikeudesta osallistua 
ohjelmiin, joissa tarjotaan oikeudellista, 
logistista, taloudellista ja muuta aineellista 
tai luontoissuorituksina annettavaa apua.

Or. en

Perustelu

Kolmansien maiden kansalaisille olisi annettava oikea-aikaista ja riittävää tietoa, jos 
jäsenvaltio päättää panna täytäntöön palauttamispolitiikkaa. Muutokset ovat johdonmukaisia 
johdanto-osan 4 kappaleeseen ehdotettujen tarkistusten kanssa.

Tarkistus 176
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(13) Pakkoon perustuvan paluun sijasta 
olisi suosittava vapaaehtoista paluuta, 
ja vapaaehtoiselle poistumiselle olisi 
myönnettävä erityisesti 
paluumahdollisuuksista riippuen 
asianmukainen, enintään 
kolmenkymmenen päivän määräaika, jos 
ei ole syytä olettaa, että määräajan 
myöntäminen vapaaehtoiselle 
poistumiselle vaarantaisi 
palauttamismenettelyn tavoitteiden 
saavuttamisen. Määräaikaa vapaaehtoiselle 
poistumiselle ei pitäisi myöntää, jos on 
arvioitu, että kolmannen maan kansalaisen 
kohdalla on olemassa pakenemisen vaara, 
hänen aiemmin esittämänsä laillista 
oleskelua koskeva hakemus on hylätty 
vilpillisenä tai ilmeisen perusteettomana tai 
hän on vaaraksi yleiselle järjestykselle, 
yleiselle turvallisuudelle tai valtion 
turvallisuudelle. Vapaaehtoisen 
poistumisajan pidentäminen olisi 
sallittava, jos se katsotaan tarpeelliseksi 
yksittäistapauksen erityispiirteiden 
perusteella.

(13) Oikeusvarmuuteen, kaikkien 
palautusta odottavien kolmansien maiden 
kansalaisten yhdenvertaiseen kohteluun 
ja turvapaikkajärjestelmien tehokkuuteen 
liittyvien etujen mukaisesti vapaaehtoisen 
paluun sijasta olisi suosittava pakkoon 
perustuvaa paluuta. Poikkeuksellisissa 
henkilökohtaisissa olosuhteissa suvereeni 
jäsenvaltio voi valita vapaaehtoiselle 
poistumiselle määräajan. Määräaikaa 
vapaaehtoiselle poistumiselle ei pitäisi 
myöntää, jos on arvioitu, että kolmannen 
maan kansalaisen kohdalla on olemassa 
pakenemisen vaara, hänen aiemmin 
esittämänsä laillista oleskelua koskeva 
hakemus on hylätty vilpillisenä tai ilmeisen 
perusteettomana tai hän on vaaraksi 
yleiselle järjestykselle, yleiselle 
turvallisuudelle tai valtion turvallisuudelle.

Or. nl

Perustelu

Oikeusvarmuuteen, yhdenvertaiseen kohteluun ja turvapaikkajärjestelmien tehokkuuteen 
liittyvien etujen mukaisesti oletusvaihtoehdon olisi oltava pakkoon perustuva paluu.

Tarkistus 177
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Pakkoon perustuvan paluun sijasta 
olisi suosittava vapaaehtoista paluuta, 
ja vapaaehtoiselle poistumiselle olisi 
myönnettävä erityisesti 

(13) Pakkoon perustuvan paluun sijasta 
olisi aina suosittava vapaaehtoista paluuta, 
ja vapaaehtoiselle poistumiselle olisi 
myönnettävä asianmukainen, 
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paluumahdollisuuksista riippuen 
asianmukainen, enintään 
kolmenkymmenen päivän määräaika, jos ei 
ole syytä olettaa, että määräajan 
myöntäminen vapaaehtoiselle 
poistumiselle vaarantaisi 
palauttamismenettelyn tavoitteiden 
saavuttamisen. Määräaikaa 
vapaaehtoiselle poistumiselle ei pitäisi 
myöntää, jos on arvioitu, että kolmannen 
maan kansalaisen kohdalla on olemassa 
pakenemisen vaara, hänen aiemmin 
esittämänsä laillista oleskelua koskeva 
hakemus on hylätty vilpillisenä tai 
ilmeisen perusteettomana tai hän on 
vaaraksi yleiselle järjestykselle, yleiselle 
turvallisuudelle tai valtion turvallisuudelle. 
Vapaaehtoisen poistumisajan pidentäminen 
olisi sallittava, jos se katsotaan 
tarpeelliseksi yksittäistapauksen 
erityispiirteiden perusteella.

kolmenkymmenen päivän määräaika. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää 
lyhyemmän, vähintään seitsemän päivän 
määräajan myöntämisestä vapaaehtoiselle 
poistumiselle ja olla poikkeuksellisesti 
myöntämättä vapaaehtoiselle 
poistumiselle määräaikaa, jos on arvioitu, 
että kolmannen maan kansalainen on 
todellinen ja välitön uhka yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle. Vapaaehtoisen 
poistumisajan pidentäminen olisi sallittava, 
jos se katsotaan tarpeelliseksi 
yksittäistapauksen erityispiirteiden 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Kolmekymmentä päivää vaikuttaa asianmukaiselta ajanjaksolta vapaaehtoisen poistumisen 
järjestämiseksi. Kuitenkin tapauksessa, jossa on nimenomaisesti ilmaistu aikomus olla 
noudattamatta palauttamiseen liittyviä toimenpiteitä, joita sovelletaan tämän direktiivin 
nojalla, tai pakenemisriskin ehkäisemiseen tähtääviä toimenpiteitä ei noudateta tai jos 
kolmannen maan kansalainen on todellinen ja välitön uhka yleiselle järjestykselle, yleiselle 
turvallisuudelle tai valtion turvallisuudelle, määräaikaa voitaisiin lyhentää seitsemään 
päivään. Jäsenvaltiot voivat myös olla myöntämättä vapaaehtoiselle poistumiselle 
määräaikaa. Tarkistus liittyy 9 artiklaan.

Tarkistus 178
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Pakkoon perustuvan paluun sijasta 
olisi suosittava vapaaehtoista paluuta, 
ja vapaaehtoiselle poistumiselle olisi 

(13) Pakkoon perustuvan paluun sijasta 
olisi suosittava vapaaehtoista paluuta, 
ja vapaaehtoiselle poistumiselle olisi 
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myönnettävä erityisesti 
paluumahdollisuuksista riippuen 
asianmukainen, enintään 
kolmenkymmenen päivän määräaika, jos ei 
ole syytä olettaa, että määräajan 
myöntäminen vapaaehtoiselle 
poistumiselle vaarantaisi 
palauttamismenettelyn tavoitteiden 
saavuttamisen. Määräaikaa vapaaehtoiselle 
poistumiselle ei pitäisi myöntää, jos on 
arvioitu, että kolmannen maan kansalaisen 
kohdalla on olemassa pakenemisen vaara, 
hänen aiemmin esittämänsä laillista 
oleskelua koskeva hakemus on hylätty 
vilpillisenä tai ilmeisen perusteettomana tai 
hän on vaaraksi yleiselle järjestykselle, 
yleiselle turvallisuudelle tai valtion 
turvallisuudelle. Vapaaehtoisen 
poistumisajan pidentäminen olisi sallittava, 
jos se katsotaan tarpeelliseksi 
yksittäistapauksen erityispiirteiden 
perusteella.

myönnettävä erityisesti 
paluumahdollisuuksista riippuen 
asianmukainen, enintään 
kolmenkymmenen päivän määräaika, jos ei 
ole syytä olettaa, että määräajan 
myöntäminen vapaaehtoiselle 
poistumiselle vaarantaisi 
palauttamismenettelyn tavoitteiden 
saavuttamisen. Määräaikaa vapaaehtoiselle 
poistumiselle ei pitäisi myöntää, jos on 
arvioitu, että kolmannen maan kansalaisen 
kohdalla on olemassa pakenemisen vaara, 
hänen aiemmin esittämänsä laillista 
oleskelua koskeva hakemus on hylätty 
vilpillisenä tai ilmeisen perusteettomana tai 
hän on vaaraksi yleiselle järjestykselle, 
yleiselle turvallisuudelle tai valtion 
turvallisuudelle. Vapaaehtoiselle 
poistumiselle myönnetyn määräajan 
pidentäminen olisi sallittava, jos se 
katsotaan tarpeelliseksi yksittäistapauksen 
erityispiirteiden perusteella, ja lasten 
tapauksessa lasten etu olisi otettava 
ensisijaisesti huomioon pidentämistä 
koskevassa päätöksessä.

Or. en

Tarkistus 179
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Pakkoon perustuvan paluun sijasta 
olisi suosittava vapaaehtoista paluuta, 
ja vapaaehtoiselle poistumiselle olisi 
myönnettävä erityisesti 
paluumahdollisuuksista riippuen 
asianmukainen, enintään 
kolmenkymmenen päivän määräaika, jos ei 
ole syytä olettaa, että määräajan 
myöntäminen vapaaehtoiselle 
poistumiselle vaarantaisi 
palauttamismenettelyn tavoitteiden 

(13) Pakkoon perustuvan paluun sijasta 
olisi suosittava vapaaehtoista paluuta, 
ja vapaaehtoiselle poistumiselle olisi 
myönnettävä erityisesti 
paluumahdollisuuksista riippuen 
asianmukainen, enintään 
kolmenkymmenen päivän määräaika, jos ei 
ole syytä olettaa, että määräajan 
myöntäminen vapaaehtoiselle 
poistumiselle vaarantaisi 
palauttamismenettelyn tavoitteiden 
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saavuttamisen. Määräaikaa 
vapaaehtoiselle poistumiselle ei pitäisi 
myöntää, jos on arvioitu, että kolmannen 
maan kansalaisen kohdalla on olemassa 
pakenemisen vaara, hänen aiemmin 
esittämänsä laillista oleskelua koskeva 
hakemus on hylätty vilpillisenä tai ilmeisen 
perusteettomana tai hän on vaaraksi 
yleiselle järjestykselle, yleiselle 
turvallisuudelle tai valtion turvallisuudelle. 
Vapaaehtoisen poistumisajan pidentäminen 
olisi sallittava, jos se katsotaan 
tarpeelliseksi yksittäistapauksen 
erityispiirteiden perusteella.

saavuttamisen. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että kolmansien maiden 
kansalaisille, joiden osalta on arvioitu, että 
heidän kohdallaan on olemassa 
pakenemisen vaara, heidän aiemmin 
esittämänsä laillista oleskelua koskevat 
hakemukset on hylätty vilpillisinä tai 
ilmeisen perusteettomina tai he ovat 
vaaraksi yleiselle järjestykselle, yleiselle 
turvallisuudelle tai valtion turvallisuudelle 
erityisesti terrorismin tai vakavien 
rikosten perusteella, ei myönnetä 
määräaikaa vapaaehtoiselle poistumiselle. 
Vapaaehtoisen poistumisajan pidentäminen 
olisi sallittava, jos se katsotaan 
tarpeelliseksi yksittäistapauksen 
erityispiirteiden perusteella.

Or. en

Tarkistus 180
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Pakkoon perustuvan paluun sijasta 
olisi suosittava vapaaehtoista paluuta, 
ja vapaaehtoiselle poistumiselle olisi 
myönnettävä erityisesti 
paluumahdollisuuksista riippuen 
asianmukainen, enintään 
kolmenkymmenen päivän määräaika, jos ei 
ole syytä olettaa, että määräajan 
myöntäminen vapaaehtoiselle 
poistumiselle vaarantaisi 
palauttamismenettelyn tavoitteiden 
saavuttamisen. Määräaikaa 
vapaaehtoiselle poistumiselle ei pitäisi 
myöntää, jos on arvioitu, että kolmannen 
maan kansalaisen kohdalla on olemassa 
pakenemisen vaara, hänen aiemmin 
esittämänsä laillista oleskelua koskeva 
hakemus on hylätty vilpillisenä tai ilmeisen 

(13) Pakkoon perustuvan paluun sijasta 
olisi suosittava vapaaehtoista paluuta, ja 
vapaaehtoiselle poistumiselle olisi 
myönnettävä asianmukainen, enintään 
kolmenkymmenen päivän määräaika, jos ei 
ole syytä olettaa, että määräajan 
myöntäminen vapaaehtoiselle 
poistumiselle vaarantaisi 
palauttamismenettelyn tavoitteiden 
saavuttamisen. Vapaaehtoista paluuta 
koskevan yksilöllisen arvioinnin jälkeen 
voidaan poikkeuksellisesti myöntää myös 
vähintään 15 päivän ajanjakso 
vapaaehtoista paluuta varten. Alle 15 
päivän määräaika voidaan myöntää vain, 
jos tässä direktiivissä esitetyn 
puolueettomien perusteiden tyhjentävän 
luettelon mukaisesti on erikseen arvioitu, 
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perusteettomana tai hän on vaaraksi 
yleiselle järjestykselle, yleiselle 
turvallisuudelle tai valtion 
turvallisuudelle. Vapaaehtoisen 
poistumisajan pidentäminen olisi sallittava, 
jos se katsotaan tarpeelliseksi 
yksittäistapauksen erityispiirteiden 
perusteella.

että kolmannen maan kansalaisen kohdalla 
on olemassa pakenemisen vaara tai hänen 
aiemmin esittämänsä laillista oleskelua 
koskeva hakemus on hylätty vilpillisenä tai 
ilmeisen perusteettomana. Vapaaehtoisen 
poistumisajan pidentäminen olisi sallittava, 
jos se katsotaan tarpeelliseksi 
yksittäistapauksen erityispiirteiden 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Jäljempänä 9 artiklaan tehtyjen tarkistusten mukaisesti olisi vahvistettava kaikkia 
vapaaehtoisen poistumisen vaihtoehtoja, myös kolmenkymmenen päivän määräajan 
tarjoamista vapaaehtoiselle poistumiselle. Tietyin edellytyksen lyhyempienkin määräaikojen 
on oltava mahdollisia. Komission käyttöön ottama ”yleisen järjestyksen, yleisen 
turvallisuuden tai kansallisen turvallisuuden” peruste vapaaehtoisen poistumisen määräajan 
epäämiseksi ei ole riittävän täsmällinen, ja asia voidaan ratkaista asianmukaisesti nykyisen 
rikoslainsäädännön ja hallinnollisen lainsäädännön nojalla. Ei vaikuta olevan mitään syytä 
olla myöntämättä vapaaehtoista paluuta niille, joiden hakemukset ovat ilmeisen 
perusteettomia.

Tarkistus 181
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Pakkoon perustuvan paluun sijasta 
olisi suosittava vapaaehtoista paluuta, 
ja vapaaehtoiselle poistumiselle olisi 
myönnettävä erityisesti 
paluumahdollisuuksista riippuen 
asianmukainen, enintään 
kolmenkymmenen päivän määräaika, jos ei 
ole syytä olettaa, että määräajan 
myöntäminen vapaaehtoiselle 
poistumiselle vaarantaisi 
palauttamismenettelyn tavoitteiden 
saavuttamisen. Määräaikaa vapaaehtoiselle 
poistumiselle ei pitäisi myöntää, jos on 
arvioitu, että kolmannen maan kansalaisen 
kohdalla on olemassa pakenemisen vaara, 

(13) Pakkoon perustuvan paluun sijasta 
olisi suosittava vapaaehtoista paluuta, 
ja vapaaehtoiselle poistumiselle olisi 
myönnettävä erityisesti 
paluumahdollisuuksista riippuen 
asianmukainen kolmenkymmenen päivän 
määräaika, jos ei ole syytä olettaa, 
että määräajan myöntäminen 
vapaaehtoiselle poistumiselle vaarantaisi 
palauttamismenettelyn tavoitteiden 
saavuttamisen. Määräaikaa vapaaehtoiselle 
poistumiselle ei pitäisi myöntää, jos on 
arvioitu, että kolmannen maan kansalaisen 
kohdalla on olemassa tämän direktiivin 
mukainen pakenemisen vaara tai hän on 
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hänen aiemmin esittämänsä laillista 
oleskelua koskeva hakemus on hylätty 
vilpillisenä tai ilmeisen perusteettomana 
tai hän on vaaraksi yleiselle järjestykselle, 
yleiselle turvallisuudelle tai valtion 
turvallisuudelle. Vapaaehtoisen 
poistumisajan pidentäminen olisi sallittava, 
jos se katsotaan tarpeelliseksi 
yksittäistapauksen erityispiirteiden 
perusteella.

vaaraksi yleiselle järjestykselle, yleiselle 
turvallisuudelle tai valtion turvallisuudelle, 
mikä on todistettu asianmukaisesti joko 
tuomiolla tai muilla tekijöillä, jotka 
osoittavat oikeaksi arvion vaarasta 
muiden henkilöiden turvallisuudelle. 
Vapaaehtoisen poistumisajan pidentäminen 
olisi sallittava, jos se katsotaan 
tarpeelliseksi yksittäistapauksen 
erityispiirteiden perusteella.

Or. it

Tarkistus 182
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Pakkoon perustuvan paluun sijasta 
olisi suosittava vapaaehtoista paluuta, 
ja vapaaehtoiselle poistumiselle olisi 
myönnettävä erityisesti 
paluumahdollisuuksista riippuen 
asianmukainen, enintään 
kolmenkymmenen päivän määräaika, jos ei 
ole syytä olettaa, että määräajan 
myöntäminen vapaaehtoiselle 
poistumiselle vaarantaisi 
palauttamismenettelyn tavoitteiden 
saavuttamisen. Määräaikaa vapaaehtoiselle 
poistumiselle ei pitäisi myöntää, jos on 
arvioitu, että kolmannen maan kansalaisen 
kohdalla on olemassa pakenemisen vaara, 
hänen aiemmin esittämänsä laillista 
oleskelua koskeva hakemus on hylätty 
vilpillisenä tai ilmeisen perusteettomana tai 
hän on vaaraksi yleiselle järjestykselle, 
yleiselle turvallisuudelle tai valtion 
turvallisuudelle. Vapaaehtoiselle 
poistumiselle myönnetyn määräajan 
pidentäminen olisi sallittava, jos se 
katsotaan tarpeelliseksi yksittäistapauksen 
erityispiirteiden perusteella.

(13) Pakkoon perustuvan paluun sijasta 
olisi suosittava vapaaehtoista paluuta, 
ja vapaaehtoiselle poistumiselle olisi 
myönnettävä erityisesti 
paluumahdollisuuksista riippuen 
asianmukainen, enintään 
kolmenkymmenen päivän määräaika, jos ei 
ole syytä olettaa, että määräajan 
myöntäminen vapaaehtoiselle 
poistumiselle vaarantaisi 
palauttamismenettelyn tavoitteiden 
saavuttamisen. Määräaikaa vapaaehtoiselle 
poistumiselle ei voida myöntää, jos on 
arvioitu, että kolmannen maan kansalaisen 
kohdalla on olemassa pakenemisen vaara, 
hänen aiemmin esittämänsä laillista 
oleskelua koskeva hakemus on hylätty 
vilpillisenä tai ilmeisen perusteettomana tai 
siltä puuttuvat tutkittavaksi ottamisen 
edellytykset tai hän on vaaraksi yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle. Vapaaehtoiselle 
poistumiselle myönnetyn määräajan 
pidentäminen olisi sallittava, jos se 
katsotaan tarpeelliseksi yksittäistapauksen 
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erityispiirteiden perusteella.

Or. fr

Tarkistus 183
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Pakkoon perustuvan paluun sijasta 
olisi suosittava vapaaehtoista paluuta, 
ja vapaaehtoiselle poistumiselle olisi 
myönnettävä erityisesti 
paluumahdollisuuksista riippuen 
asianmukainen, enintään 
kolmenkymmenen päivän määräaika, jos ei 
ole syytä olettaa, että määräajan 
myöntäminen vapaaehtoiselle 
poistumiselle vaarantaisi 
palauttamismenettelyn tavoitteiden 
saavuttamisen. Määräaikaa vapaaehtoiselle 
poistumiselle ei pitäisi myöntää, jos on 
arvioitu, että kolmannen maan kansalaisen 
kohdalla on olemassa pakenemisen vaara, 
hänen aiemmin esittämänsä laillista 
oleskelua koskeva hakemus on hylätty 
vilpillisenä tai ilmeisen perusteettomana tai 
hän on vaaraksi yleiselle järjestykselle, 
yleiselle turvallisuudelle tai valtion 
turvallisuudelle. Vapaaehtoisen 
poistumisajan pidentäminen olisi sallittava, 
jos se katsotaan tarpeelliseksi 
yksittäistapauksen erityispiirteiden 
perusteella.

(13) Pakkoon perustuvan paluun sijasta 
olisi suosittava vapaaehtoista paluuta, 
ja vapaaehtoiselle poistumiselle olisi 
myönnettävä erityisesti 
paluumahdollisuuksista riippuen 
asianmukainen, enintään 
kolmenkymmenen päivän määräaika, jos ei 
ole syytä olettaa, että määräajan 
myöntäminen vapaaehtoiselle 
poistumiselle vaarantaisi 
palauttamismenettelyn tavoitteiden 
saavuttamisen. Määräaikaa vapaaehtoiselle 
poistumiselle ei pitäisi myöntää, jos on 
arvioitu, että kolmannen maan kansalaisen 
kohdalla on olemassa pakenemisen vaara, 
hänen aiemmin esittämänsä laillista 
oleskelua koskeva hakemus on hylätty 
vilpillisenä tai ilmeisen perusteettomana tai 
hän on vaaraksi yleiselle järjestykselle, 
yleiselle turvallisuudelle tai valtion 
turvallisuudelle. Vapaaehtoisen 
poistumisajan pidentäminen voidaan 
sallia, jos se katsotaan tarpeelliseksi 
yksittäistapauksen erityispiirteiden 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 184
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(13) Pakkoon perustuvan paluun sijasta 
olisi suosittava vapaaehtoista paluuta, 
ja vapaaehtoiselle poistumiselle olisi 
myönnettävä erityisesti 
paluumahdollisuuksista riippuen 
asianmukainen, enintään 
kolmenkymmenen päivän määräaika, jos 
ei ole syytä olettaa, että määräajan 
myöntäminen vapaaehtoiselle 
poistumiselle vaarantaisi 
palauttamismenettelyn tavoitteiden 
saavuttamisen. Määräaikaa 
vapaaehtoiselle poistumiselle ei pitäisi 
myöntää, jos on arvioitu, että kolmannen 
maan kansalaisen kohdalla on olemassa 
pakenemisen vaara, hänen aiemmin 
esittämänsä laillista oleskelua koskeva 
hakemus on hylätty vilpillisenä tai 
ilmeisen perusteettomana tai hän on 
vaaraksi yleiselle järjestykselle, yleiselle 
turvallisuudelle tai valtion turvallisuudelle. 
Vapaaehtoisen poistumisajan pidentäminen 
olisi sallittava, jos se katsotaan 
tarpeelliseksi yksittäistapauksen 
erityispiirteiden perusteella.

(13) Jos jäsenvaltio päättää panna 
täytäntöön palauttamispolitiikkaa, 
pakkoon perustuvan paluun sijasta olisi 
suosittava vapaaehtoista paluuta, 
ja vapaaehtoiselle poistumiselle olisi 
myönnettävä kuuden kuukauden 
määräaika. Jäsenvaltioiden olisi voitava 
päättää olla myöntämättä vapaaehtoisen 
poistumisen määräaikaa, jos on arvioitu, 
että kolmannen maan kansalainen on 
todellinen ja välitön ja näyttöön perustuva 
uhka yleiselle turvallisuudelle tai valtion 
turvallisuudelle. Vapaaehtoiselle 
poistumiselle myönnetyn määräajan 
pidentäminen olisi sallittava, jos se 
katsotaan tarpeelliseksi yksittäistapauksen 
erityispiirteiden perusteella, myös jotta 
lapset voivat saattaa päätökseen 
opintonsa, raskaana olevat naiset 
synnyttää lapsensa, ihmiskaupan uhrit 
odottaa oikeudenkäynnin päätöstä ja 
sairaat henkilöt täyttää 
terveydenhoidolliset tarpeensa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti vapaaehtoista poistumista koskevaan 
9 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 185
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Vapaaehtoisen paluun 
edistämiseksi jäsenvaltioilla olisi oltava 
toimintaohjelmia, joilla tarjotaan 

Poistetaan.
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tehostettua tukea ja neuvontaa paluuta 
varten ja joihin voi sisältyä tukea 
uudelleenkotoutumiseen paluumaina 
oleviin kolmansiin maihin; tässä 
yhteydessä olisi otettava huomioon 
komission yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa kehittämät ja neuvoston 
vahvistamat tuetun vapaaehtoisen paluun 
ja uudelleenkotouttamisen ohjelmia 
koskevat yhteiset vaatimukset.

Or. nl

Perustelu

Tuki kolmannessa maassa on kyseisen maan vastuulla. Rahallisia seuraamuksia olisi 
määrättävä kolmansille maille, jotka eivät halua tehdä yhteistyötä omien kansalaistensa 
ottamisessa takaisin ja kotouttamisessa.

Tarkistus 186
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Vapaaehtoisen paluun 
edistämiseksi jäsenvaltioilla olisi oltava 
toimintaohjelmia, joilla tarjotaan 
tehostettua tukea ja neuvontaa paluuta 
varten ja joihin voi sisältyä tukea 
uudelleenkotoutumiseen paluumaina 
oleviin kolmansiin maihin; tässä 
yhteydessä olisi otettava huomioon 
komission yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa kehittämät ja neuvoston 
vahvistamat tuetun vapaaehtoisen paluun ja 
uudelleenkotouttamisen ohjelmia koskevat 
yhteiset vaatimukset.

(14) Vapaaehtoisen paluun 
edistämiseksi jäsenvaltioilla voi olla 
toimintaohjelmia, joilla tarjotaan 
tehostettua tukea ja neuvontaa paluuta 
varten ja joihin voi sisältyä tukea 
uudelleenkotoutumiseen paluumaina 
oleviin kolmansiin maihin. Tässä 
yhteydessä voidaan ottaa huomioon 
komission yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa kehittämät ja neuvoston 
vahvistamat tuetun vapaaehtoisen paluun ja 
uudelleenkotouttamisen ohjelmia koskevat 
yhteiset vaatimukset.

Vapaaehtoiseen paluuseen olisi annettava 
tukea kansallisten säännösten mukaisesti, 
joissa tuen myöntämiselle voidaan 
määritellä tiettyjä ehtoja tai 
poissulkemisperusteita. 
Tällä direktiivillä ei myönnetä kolmannen 
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maan kansalaiselle yleistä tai ehdotonta 
oikeutta saada tukea vapaaehtoiseen 
paluuseen tai uudelleenkotouttamiseen. 

Or. fr

Tarkistus 187
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Vapaaehtoisen paluun 
edistämiseksi jäsenvaltioilla olisi oltava 
toimintaohjelmia, joilla tarjotaan 
tehostettua tukea ja neuvontaa paluuta 
varten ja joihin voi sisältyä tukea 
uudelleenkotoutumiseen paluumaina 
oleviin kolmansiin maihin; tässä 
yhteydessä olisi otettava huomioon 
komission yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa kehittämät ja neuvoston 
vahvistamat tuetun vapaaehtoisen paluun ja 
uudelleenkotouttamisen ohjelmia koskevat 
yhteiset vaatimukset.

(14) Vapaaehtoisen paluun 
edistämiseksi jäsenvaltioilla olisi oltava 
toimintaohjelmia, joissa paneudutaan 
tapausten hallintaan sekä tarjotaan 
tehostettua tukea ja neuvontaa paluuta 
varten ja joihin olisi sisällyttävä tukea 
uudelleenkotoutumiseen paluumaina 
oleviin kolmansiin maihin; tässä 
yhteydessä olisi otettava huomioon 
komission yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa kehittämät ja neuvoston 
vahvistamat tuetun vapaaehtoisen paluun ja 
uudelleenkotouttamisen ohjelmia koskevat 
yhteiset vaatimukset. Vapaaehtoista 
paluuta, tuettua vapaaehtoista paluuta ja 
uudelleenkotouttamista koskevat ohjelmat 
ovat unionin muuttoliikepolitiikan 
peruspilareita ja antavat 
maahanmuuttajille mahdollisuuden 
palata inhimillisellä, ihmisarvoisella ja 
oikeuksiin perustuvalla tavalla. 
Vapaaehtoinen paluu olisi sallittava 
menettelyn kaikissa vaiheissa.

Or. en

Tarkistus 188
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, 
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Tudorache, Michal Šimečka

Ehdotus direktiiviksi
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Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Vapaaehtoisen paluun 
edistämiseksi jäsenvaltioilla olisi oltava 
toimintaohjelmia, joilla tarjotaan 
tehostettua tukea ja neuvontaa paluuta 
varten ja joihin voi sisältyä tukea 
uudelleenkotoutumiseen paluumaina 
oleviin kolmansiin maihin; tässä 
yhteydessä olisi otettava huomioon 
komission yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa kehittämät ja neuvoston 
vahvistamat tuetun vapaaehtoisen paluun ja 
uudelleenkotouttamisen ohjelmia koskevat 
yhteiset vaatimukset.

(14) Vapaaehtoisen paluun 
edistämiseksi jäsenvaltioilla olisi oltava 
toimintaohjelmia, joilla tarjotaan 
tehostettua tukea ja neuvontaa paluuta 
varten ja joihin olisi sisällyttävä tukea 
uudelleenkotoutumiseen paluumaina 
oleviin kolmansiin maihin paluumuuttajan 
yksilöllisiin olosuhteisiin ja 
tulevaisuudennäkymiin räätälöitynä, 
kiinnittäen erityistä huomiota ilman 
huoltajaa matkustaviin alaikäisiin; tässä 
yhteydessä olisi otettava huomioon 
komission yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa kehittämät ja neuvoston 
vahvistamat tuetun vapaaehtoisen paluun ja 
uudelleenkotouttamisen ohjelmia koskevat 
yhteiset vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 189
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Vapaaehtoisen paluun 
edistämiseksi jäsenvaltioilla olisi oltava 
toimintaohjelmia, joilla tarjotaan 
tehostettua tukea ja neuvontaa paluuta 
varten ja joihin voi sisältyä tukea 
uudelleenkotoutumiseen paluumaina 
oleviin kolmansiin maihin; tässä 
yhteydessä olisi otettava huomioon 
komission yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa kehittämät ja neuvoston 
vahvistamat tuetun vapaaehtoisen paluun ja 
uudelleenkotouttamisen ohjelmia koskevat 
yhteiset vaatimukset.

(14) Vapaaehtoisen paluun 
edistämiseksi jäsenvaltioilla olisi oltava 
toimintaohjelmia, joilla tarjotaan 
tehostettua tukea ja neuvontaa paluuta 
varten ja joihin olisi sisällyttävä tukea 
uudelleenkotoutumiseen paluumaina 
oleviin kolmansiin maihin; tässä 
yhteydessä olisi otettava huomioon 
komission yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa kehittämät ja neuvoston 
vahvistamat tuetun vapaaehtoisen paluun ja 
uudelleenkotouttamisen ohjelmia koskevat 
yhteiset vaatimukset.

Or. en
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Perustelu

Uudelleenkotouttaminen on keskeinen tekijä tehokkaassa ja kestävässä paluussa. Tarkistus 
liittyy 14 artiklaan.

Tarkistus 190
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Vapaaehtoisen paluun 
edistämiseksi jäsenvaltioilla olisi oltava 
toimintaohjelmia, joilla tarjotaan 
tehostettua tukea ja neuvontaa paluuta 
varten ja joihin voi sisältyä tukea 
uudelleenkotoutumiseen paluumaina 
oleviin kolmansiin maihin; tässä 
yhteydessä olisi otettava huomioon 
komission yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa kehittämät ja neuvoston 
vahvistamat tuetun vapaaehtoisen paluun ja 
uudelleenkotouttamisen ohjelmia koskevat 
yhteiset vaatimukset.

(14) Vapaaehtoisen paluun 
edistämiseksi jäsenvaltioilla voi olla 
toimintaohjelmia, joilla tarjotaan 
tehostettua tukea ja neuvontaa paluuta 
varten ja joihin voi sisältyä tukea 
uudelleenkotoutumiseen paluumaina 
oleviin kolmansiin maihin; tässä 
yhteydessä olisi otettava huomioon 
komission yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa kehittämät ja neuvoston 
vahvistamat tuetun vapaaehtoisen paluun ja 
uudelleenkotouttamisen ohjelmia koskevat 
yhteiset vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 191
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Jäsenvaltioiden olisi direktiivin 
2009/52/EY mukaisesti varmistettava, että 
käytössä on tehokkaita menettelyjä, joiden 
avulla kolmansien maiden kansalaiset 
voivat tehdä kantelun työnantajiaan 
vastaan. Jäsenvaltioiden olisi direktiivin 
2012/29/EU mukaisesti varmistettava, että 
kaikki rikoksen uhrit saavat 
asianmukaista tietoa, tukea ja suojelua ja 
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että he voivat osallistua 
rikosoikeudellisiin menettelyihin. Tätä 
varten olisi osana palauttamista koskevia 
kansallisia ohjelmia otettava käyttöön 
asianmukaisia menettelyjä, joilla 
varmistetaan oikeussuojan siirrettävyys ja 
oikeussuojakeinojen saatavuus, ja 
varmistettava koko palauttamismenettelyn 
ajan oikeussuojan saatavuus asioissa, 
jotka liittyvät direktiivin 2009/52/EY tai 
direktiivin 2012/29/EU rikkomiseen, 
mukaan lukien toimenpiteet oikeussuojan 
saatavuuden varmistamiseksi myös 
kolmanteen maahan paluun jälkeen.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti 14 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 192
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kolmansien maiden kansalaiset 
saavat tietoa palauttamisprosessista 
kielellä, jota he ymmärtävät. Kun on kyse 
haavoittuvassa asemassa olevista 
henkilöistä, erityisesti ilman huoltajaa 
matkustavista alaikäisistä, tietoja 
annetaan ottaen huomioon ilman 
huoltajaa matkustavan alaikäisen ikä ja 
kyky ymmärtää, muun muassa 
käyttämällä multimediavälineitä.

Or. it

Tarkistus 193
Tom Vandendriessche
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Olisi säädettävä palauttamiseen 
liittyviin päätöksiin sovellettavista 
yhteisistä vähimmäistason oikeudellisista 
suojakeinoista, joilla taataan se, että 
asianomaisten henkilöiden etuja 
suojataan tehokkaasti.

Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

Suvereenit jäsenvaltiot noudattavat oikeusvaltion periaatetta ja kansainvälisiä sopimuksia ja 
ottavat samalla huomioon oman sosiaalisen ja taloudellisen tilanteensa. EU:n ei pidä puuttua 
näihin asioihin. Tarkistus liittyy läheisesti johdanto-osan 4 kappaleeseen, joka koskee 
jäsenvaltion suvereniteettia.

Tarkistus 194
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että palauttamismenettelyjen kohteena 
olevien henkilöiden haavoittuvuus 
arvioidaan. Haavoittuvuutta lisääviin 
tekijöihin voivat kuulua muun muassa 
seuraavat tekijät: yksilölliset tekijät, kuten 
ikä, sukupuoli, yhteiskunnallinen asema, 
vakaumus ja asenteet, emotionaaliset, 
psyykkiset ja kognitiiviset ominaisuudet, 
fyysinen ja henkinen hyvinvointi, kotiin ja 
perheeseen liittyvät tekijät, yhteisöön 
liittyvät tekijät, rakenteelliset tekijät tai 
tilannesidonnaiset tekijät.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 38 kappaleeseen ja 
14 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 195
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että palauttamismenettelyjen kohteena 
olevat henkilöt eivät tahallisesti ja 
petollisesti hyödynnä tekijöitä, joiden 
voidaan katsoa mahdollisesti lisäävän 
heidän haavoittuvuuttaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä, kuten komissio 
on tarkoittanut 14 artiklassa kansallisten palauttamisen hallintajärjestelmien tehokkaan 
toiminnan ja perustamisen osalta.

Tarkistus 196
Pietro Bartolo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Palauttamiseen liittyviä päätöksiä 
koskevan muutoksenhaun määräajan olisi 
oltava riittävän pitkä, jotta voidaan 
varmistaa mahdollisuus käyttää tehokkaita 
oikeussuojakeinoja, samalla kun otetaan 
huomioon, että pitkillä määräajoilla voi 
olla haitallinen vaikutus 
palauttamismenettelyihin. Oikeuksien ja 
menettelyjen mahdollisen väärinkäytön 
välttämiseksi palauttamispäätöksiä 

(16) Palauttamiseen liittyviä päätöksiä 
koskevan muutoksenhaun määräajan olisi 
oltava riittävän pitkä, jotta voidaan 
varmistaa mahdollisuus käyttää tehokkaita 
oikeussuojakeinoja, mutta se ei saisi 
missään tapauksessa olla alle 30 päivää.
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koskevalle muutoksenhaulle olisi 
myönnettävä enintään viiden päivän 
määräaika. Tätä säännöstä olisi 
sovellettava vasta sen jälkeen, kun 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämistä koskeva päätös 
on tullut lainvoimaiseksi, ja vasta 
mahdollisen laillisuuden tutkinnan 
jälkeen.

Or. it

Perustelu

Termi ”riittävästi aikaa” ilman päivien enimmäismäärää saattaisi johtaa eri jäsenvaltioissa 
erilaisiin käytäntöihin, jotka vahingoittavat ihmisoikeuksia. Tämä tarkistus liittyy 
16 artiklaan.

Tarkistus 197
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Palauttamiseen liittyviä päätöksiä 
koskevan muutoksenhaun määräajan olisi 
oltava riittävän pitkä, jotta voidaan 
varmistaa mahdollisuus käyttää tehokkaita 
oikeussuojakeinoja, samalla kun otetaan 
huomioon, että pitkillä määräajoilla voi 
olla haitallinen vaikutus 
palauttamismenettelyihin. Oikeuksien ja 
menettelyjen mahdollisen väärinkäytön 
välttämiseksi palauttamispäätöksiä 
koskevalle muutoksenhaulle olisi 
myönnettävä enintään viiden päivän 
määräaika. Tätä säännöstä olisi 
sovellettava vasta sen jälkeen, kun 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämistä koskeva päätös 
on tullut lainvoimaiseksi, ja vasta 
mahdollisen laillisuuden tutkinnan 
jälkeen.

(16) Palauttamiseen liittyviä päätöksiä 
koskevan muutoksenhaun määräajan olisi 
oltava riittävän pitkä, jotta voidaan 
varmistaa mahdollisuus käyttää tehokkaita 
oikeussuojakeinoja.

Or. en
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Perustelu

Viiden päivän enimmäisaika, jonka kuluessa muutosta on haettava tapauksissa, joissa 
palauttamispäätös on seurausta turvapaikkahakemuksen hylkäämistä koskevasta päätöksestä, 
olisi poistettava. Näin lyhyt määräaika heikentää muutoksenhaun tehokkuutta käytännössä.

Tarkistus 198
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Palauttamiseen liittyviä päätöksiä 
koskevan muutoksenhaun määräajan olisi 
oltava riittävän pitkä, jotta voidaan 
varmistaa mahdollisuus käyttää tehokkaita 
oikeussuojakeinoja, samalla kun otetaan 
huomioon, että pitkillä määräajoilla voi 
olla haitallinen vaikutus 
palauttamismenettelyihin. Oikeuksien ja 
menettelyjen mahdollisen väärinkäytön 
välttämiseksi palauttamispäätöksiä 
koskevalle muutoksenhaulle olisi 
myönnettävä enintään viiden päivän 
määräaika. Tätä säännöstä olisi 
sovellettava vasta sen jälkeen, kun 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämistä koskeva päätös 
on tullut lainvoimaiseksi, ja vasta 
mahdollisen laillisuuden tutkinnan 
jälkeen.

(16) Palauttamiseen liittyviä päätöksiä 
koskevan muutoksenhaun määräajan olisi 
oltava riittävän pitkä, jotta voidaan 
varmistaa mahdollisuus käyttää tehokkaita 
oikeussuojakeinoja, samalla kun otetaan 
huomioon, että pitkillä määräajoilla voi 
olla haitallinen vaikutus 
palauttamismenettelyihin.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy 16 artiklaan. Kolmansien maiden kansalaisille on annettava riittävästi 
aikaa hakea muutosta. Varjoesittelijä vastustaa lisäksi erilaisia sääntöjä, joita sovelletaan 
turvapaikanhakijoihin, joiden hakemus on hylätty, ja luvattomiin muuttajiin.

Tarkistus 199
Nadine Morano

Ehdotus direktiiviksi
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Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Palauttamiseen liittyviä päätöksiä 
koskevan muutoksenhaun määräajan olisi 
oltava riittävän pitkä, jotta voidaan 
varmistaa mahdollisuus käyttää tehokkaita 
oikeussuojakeinoja, samalla kun otetaan 
huomioon, että pitkillä määräajoilla voi 
olla haitallinen vaikutus 
palauttamismenettelyihin. Oikeuksien ja 
menettelyjen mahdollisen väärinkäytön 
välttämiseksi palauttamispäätöksiä 
koskevalle muutoksenhaulle olisi 
myönnettävä enintään viiden päivän 
määräaika. Tätä säännöstä olisi 
sovellettava vasta sen jälkeen, kun 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämistä koskeva päätös 
on tullut lainvoimaiseksi, ja vasta 
mahdollisen laillisuuden tutkinnan 
jälkeen.

(16) Palauttamiseen liittyviä päätöksiä 
koskevan muutoksenhaun määräajan on 
taattava mahdollisuus käyttää tehokkaita 
oikeussuojakeinoja, samalla kun otetaan 
huomioon, että pitkillä määräajoilla voi 
olla haitallinen vaikutus 
palauttamismenettelyihin. Oikeuksien ja 
menettelyjen mahdollisen väärinkäytön 
välttämiseksi palauttamispäätöksiä 
koskevalle muutoksenhaulle 
tuomioistuimessa olisi myönnettävä 
enintään kahden päivän määräaika.

Or. fr

Tarkistus 200
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Palauttamiseen liittyviä päätöksiä 
koskevan muutoksenhaun määräajan olisi 
oltava riittävän pitkä, jotta voidaan 
varmistaa mahdollisuus käyttää tehokkaita 
oikeussuojakeinoja, samalla kun otetaan 
huomioon, että pitkillä määräajoilla voi 
olla haitallinen vaikutus 
palauttamismenettelyihin. Oikeuksien ja 
menettelyjen mahdollisen väärinkäytön 
välttämiseksi palauttamispäätöksiä 
koskevalle muutoksenhaulle olisi 
myönnettävä enintään viiden päivän 
määräaika. Tätä säännöstä olisi 

(16) Palauttamiseen liittyviä päätöksiä 
koskevan muutoksenhaun määräajan olisi 
oltava riittävän pitkä, jotta voidaan 
varmistaa mahdollisuus käyttää tehokkaita 
oikeussuojakeinoja, samalla kun otetaan 
huomioon, että pitkillä määräajoilla voi 
olla haitallinen vaikutus 
palauttamismenettelyihin. Oikeuksien ja 
menettelyjen mahdollisen väärinkäytön 
välttämiseksi palauttamispäätöksiä 
koskevalle muutoksenhaulle olisi 
myönnettävä enintään viiden päivän 
määräaika.
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sovellettava vasta sen jälkeen, kun 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämistä koskeva päätös 
on tullut lainvoimaiseksi, ja vasta 
mahdollisen laillisuuden tutkinnan 
jälkeen.

Or. nl

Perustelu

Alkuperäisessä tekstissä muutoksenhaut seuraavat toinen toistaan, mikä saa aikaan 
oikeudellisen karusellin. Maastapoistamispäätös on viite siitä, että kansainvälistä suojelua 
koskeva hakemus hylätään. Nämä päätökset olisi tehtävä yhden päätöksen muodossa ja 
muutoksenhakuoikeus koskisi tätä yhtä päätöstä.

Tarkistus 201
Maria Grapini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Palauttamiseen liittyviä päätöksiä 
koskevan muutoksenhaun määräajan olisi 
oltava riittävän pitkä, jotta voidaan 
varmistaa mahdollisuus käyttää tehokkaita 
oikeussuojakeinoja, samalla kun otetaan 
huomioon, että pitkillä määräajoilla voi 
olla haitallinen vaikutus 
palauttamismenettelyihin. Oikeuksien ja 
menettelyjen mahdollisen väärinkäytön 
välttämiseksi palauttamispäätöksiä 
koskevalle muutoksenhaulle olisi 
myönnettävä enintään viiden päivän 
määräaika. Tätä säännöstä olisi 
sovellettava vasta sen jälkeen, kun 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämistä koskeva päätös 
on tullut lainvoimaiseksi, ja vasta 
mahdollisen laillisuuden tutkinnan jälkeen.

(16) Palauttamiseen liittyviä päätöksiä 
koskevan muutoksenhaun määräajan olisi 
oltava riittävän pitkä, jotta voidaan 
varmistaa mahdollisuus käyttää tehokkaita 
oikeussuojakeinoja, samalla kun otetaan 
huomioon, että pitkillä määräajoilla voi 
olla haitallinen vaikutus 
palauttamismenettelyihin, ja 
muutoksenhakumenettelystä olisi 
ilmoitettava kolmannen maan 
kansalaisille muutoksenhaun vireille 
panolle asetetun määräajan sisällä. 
Oikeuksien ja menettelyjen mahdollisen 
väärinkäytön välttämiseksi 
palauttamispäätöksiä koskevalle 
muutoksenhaulle olisi myönnettävä 
enintään viiden päivän määräaika. Tätä 
säännöstä olisi sovellettava vasta sen 
jälkeen, kun kansainvälistä suojelua 
koskevan hakemuksen hylkäämistä 
koskeva päätös on tullut lainvoimaiseksi, ja 
vasta mahdollisen laillisuuden tutkinnan 
jälkeen.
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Or. ro

Tarkistus 202
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Palauttamiseen liittyviä päätöksiä 
koskevan muutoksenhaun määräajan olisi 
oltava riittävän pitkä, jotta voidaan 
varmistaa mahdollisuus käyttää tehokkaita 
oikeussuojakeinoja, samalla kun otetaan 
huomioon, että pitkillä määräajoilla voi 
olla haitallinen vaikutus 
palauttamismenettelyihin. Oikeuksien ja 
menettelyjen mahdollisen väärinkäytön 
välttämiseksi palauttamispäätöksiä 
koskevalle muutoksenhaulle olisi 
myönnettävä enintään viiden päivän 
määräaika. Tätä säännöstä olisi 
sovellettava vasta sen jälkeen, kun 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämistä koskeva päätös 
on tullut lainvoimaiseksi, ja vasta 
mahdollisen laillisuuden tutkinnan 
jälkeen.

(16) Palauttamiseen liittyviä päätöksiä 
koskevan oikeudellisen muutoksenhaun 
määräajan olisi oltava riittävän pitkä, jotta 
voidaan varmistaa mahdollisuus käyttää 
tehokkaita oikeussuojakeinoja. Siitä, kun 
palauttamispäätös annetaan tiedoksi, olisi 
myönnettävä enintään 30 päivän 
määräaika, jonka aikana päätökseen voi 
hakea muutosta. Oikeuksien ja 
menettelyjen mahdollisen väärinkäytön 
välttämiseksi palauttamispäätöksiä 
koskevalle muutoksenhaulle olisi 
myönnettävä enintään 15 päivän määräaika 
sen jälkeen, kun kansainvälistä suojelua 
koskevan hakemuksen hylkäämistä 
koskeva päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Or. it

Tarkistus 203
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Palauttamiseen liittyviä päätöksiä 
koskevan muutoksenhaun määräajan olisi 
oltava riittävän pitkä, jotta voidaan 
varmistaa mahdollisuus käyttää tehokkaita 

(16) Palauttamiseen liittyviä päätöksiä 
koskevan muutoksenhaun määräajan olisi 
oltava riittävän pitkä, jotta voidaan 
varmistaa mahdollisuus käyttää tehokkaita 
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oikeussuojakeinoja, samalla kun otetaan 
huomioon, että pitkillä määräajoilla voi 
olla haitallinen vaikutus 
palauttamismenettelyihin. Oikeuksien ja 
menettelyjen mahdollisen väärinkäytön 
välttämiseksi palauttamispäätöksiä 
koskevalle muutoksenhaulle olisi 
myönnettävä enintään viiden päivän 
määräaika. Tätä säännöstä olisi 
sovellettava vasta sen jälkeen, kun 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämistä koskeva päätös 
on tullut lainvoimaiseksi, ja vasta 
mahdollisen laillisuuden tutkinnan jälkeen.

oikeussuojakeinoja, samalla kun otetaan 
huomioon, että pitkillä määräajoilla voi 
olla haitallinen vaikutus 
palauttamismenettelyihin. Oikeuksien ja 
menettelyjen mahdollisen väärinkäytön 
välttämiseksi palauttamispäätöksiä 
koskevalle muutoksenhaulle olisi 
myönnettävä 10–15 päivän määräaika. Tätä 
säännöstä olisi sovellettava vasta sen 
jälkeen, kun kansainvälistä suojelua 
koskevan hakemuksen hylkäämistä 
koskeva päätös on tullut lainvoimaiseksi, ja 
vasta mahdollisen laillisuuden tutkinnan 
jälkeen.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa esitetty viiden päivän ajanjakso on liian lyhyt, jotta 
muutoksenhakuoikeutta voidaan käyttää tehokkaasti. 10–15 päivän määräaika on 
vähimmäisaika, jonka henkilö tarvitsee voidakseen tehdä tietoon perustuvan päätöksen siitä, 
tehdäänkö valitus vai ei.

Tarkistus 204
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Palauttamiseen liittyviä päätöksiä 
koskevan muutoksenhaun määräajan olisi 
oltava riittävän pitkä, jotta voidaan 
varmistaa mahdollisuus käyttää tehokkaita 
oikeussuojakeinoja, samalla kun otetaan 
huomioon, että pitkillä määräajoilla voi 
olla haitallinen vaikutus 
palauttamismenettelyihin. Oikeuksien ja 
menettelyjen mahdollisen väärinkäytön 
välttämiseksi palauttamispäätöksiä 
koskevalle muutoksenhaulle olisi 
myönnettävä enintään viiden päivän 
määräaika. Tätä säännöstä olisi 
sovellettava vasta sen jälkeen, kun 

(16) Palauttamiseen liittyviä päätöksiä 
koskevan muutoksenhaun määräajan olisi 
oltava riittävän pitkä, jotta voidaan 
varmistaa mahdollisuus käyttää tehokkaita 
oikeussuojakeinoja, samalla kun otetaan 
huomioon, että pitkillä määräajoilla voi 
olla haitallinen vaikutus 
palauttamismenettelyihin. Oikeuksien ja 
menettelyjen mahdollisen väärinkäytön 
välttämiseksi palauttamispäätöksiä 
koskevalle muutoksenhaulle olisi 
myönnettävä enintään kolmen päivän 
määräaika. Tätä säännöstä olisi 
sovellettava vasta sen jälkeen, kun 
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kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämistä koskeva päätös 
on tullut lainvoimaiseksi, ja vasta 
mahdollisen laillisuuden tutkinnan jälkeen.

kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämistä koskeva päätös 
on tullut lainvoimaiseksi, ja vasta 
mahdollisen laillisuuden tutkinnan jälkeen.

Or. fr

Tarkistus 205
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Muutoksenhaku 
palauttamispäätökseen, joka perustuu 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämistä koskevaan 
päätökseen, jonka osalta on jo käytetty 
tehokkaita oikeussuojakeinoja, olisi 
käsiteltävä vain yhdessä oikeusasteessa, 
sillä oikeusviranomainen on jo tutkinut 
asianomaisen kolmannen maan 
kansalaisen yksilöllisen tilanteen ja tehnyt 
siitä päätöksen turvapaikkamenettelyn 
yhteydessä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 206
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Muutoksenhaku 
palauttamispäätökseen, joka perustuu 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämistä koskevaan 
päätökseen, jonka osalta on jo käytetty 
tehokkaita oikeussuojakeinoja, olisi 
käsiteltävä vain yhdessä oikeusasteessa, 

Poistetaan.
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sillä oikeusviranomainen on jo tutkinut 
asianomaisen kolmannen maan 
kansalaisen yksilöllisen tilanteen ja tehnyt 
siitä päätöksen turvapaikkamenettelyn 
yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Varjoesittelijä katsoo, että tämän uudelleenlaatimisen tavoitteena ei ole muuttaa 
jäsenvaltioiden oikeudenkäyttöalueiden organisointia eikä soveltaa erilaisia sääntöjä 
turvapaikanhakijoihin, joiden hakemus on hylätty, ja luvattomiin muuttajiin. Tämä tarkistus 
liittyy 16 artiklaan.

Tarkistus 207
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Muutoksenhaku 
palauttamispäätökseen, joka perustuu 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämistä koskevaan 
päätökseen, jonka osalta on jo käytetty 
tehokkaita oikeussuojakeinoja, olisi 
käsiteltävä vain yhdessä oikeusasteessa, 
sillä oikeusviranomainen on jo tutkinut 
asianomaisen kolmannen maan 
kansalaisen yksilöllisen tilanteen ja tehnyt 
siitä päätöksen turvapaikkamenettelyn 
yhteydessä.

(17) Muutoksenhaku 
palauttamispäätökseen, joka perustuu 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämistä koskevaan 
päätökseen, jonka osalta on jo käytetty 
tehokkaita oikeussuojakeinoja, olisi 
jätettävä tutkimatta.

Or. nl

Perustelu

Palauttamispäätökset ovat kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen hylkäämistä 
koskevan päätöksen looginen seuraus, ja niiden olisi siten oltava olennainen osa samaa 
hallinnollista toimenpidettä. Siksi oikeus toiseen muutoksenhakuun on tarpeeton.

Tarkistus 208
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Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph 
Oetjen, Michal Šimečka

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Muutoksenhaku 
palauttamispäätökseen, joka perustuu 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämistä koskevaan 
päätökseen, jonka osalta on jo käytetty 
tehokkaita oikeussuojakeinoja, olisi 
käsiteltävä vain yhdessä oikeusasteessa, 
sillä oikeusviranomainen on jo tutkinut 
asianomaisen kolmannen maan kansalaisen 
yksilöllisen tilanteen ja tehnyt siitä 
päätöksen turvapaikkamenettelyn 
yhteydessä.

(17) Muutoksenhaku 
palauttamispäätökseen, joka perustuu 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämistä koskevaan 
päätökseen, jonka osalta on jo käytetty 
tehokkaita oikeussuojakeinoja, voitaisiin 
käsitellä vain yhdessä oikeusasteessa vasta 
silloin, kun oikeusviranomainen on jo 
tutkinut asianomaisen kolmannen maan 
kansalaisen yksilöllisen tilanteen ja tehnyt 
siitä päätöksen turvapaikkamenettelyn 
yhteydessä, myös yksilöllisen arvioinnin 
palauttamiskiellon periaatteen koko 
soveltamisalasta EU:n ja kansainvälisen 
oikeuden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden velvoittaminen rajaamaan tämä koskemaan vain yhtä toimivallan tasoa 
estäisi käytännössä jäsenvaltioita tarjoamasta lisää mahdollisuuksia laillisuuden tutkinaan, 
jos ne niin haluavat tehdä. Näin rajoitetaan tarpeettomasti jäsenvaltioiden mahdollisuuksia. 
Kaikki jäsenvaltiot eivät arvioi täysimääräisesti palauttamista koskevan yhteisön säännöstön 
mukaista palauttamista turvapaikkamenettelyn aikana tai tehdessään päätöksen laillisen 
oleskelun epäämisestä tai lopettamisesta. Tämän pitäisi siis olla edellytys sille, että vain yksi 
toimivallan taso sallitaan.

Tarkistus 209
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Muutoksenhaku 
palauttamispäätökseen, joka perustuu 
kansainvälistä suojelua koskevan 

(17) Jotta voitaisiin helpottaa 
tuomioistuinten toimintaa ja estää 
palauttamisten vaikeuttamiseen pyrkivät 



PE658.738v01-00 64/370 AM\1214327FI.docx

FI

hakemuksen hylkäämistä koskevaan 
päätökseen, jonka osalta on jo käytetty 
tehokkaita oikeussuojakeinoja, olisi 
käsiteltävä vain yhdessä oikeusasteessa, 
sillä oikeusviranomainen on jo tutkinut 
asianomaisen kolmannen maan 
kansalaisen yksilöllisen tilanteen ja tehnyt 
siitä päätöksen turvapaikkamenettelyn 
yhteydessä.

viivyttävät toimet, jäsenvaltioiden olisi 
huolehdittava, että muutoksenhaku 
palauttamispäätöksiin olisi 
mahdollisuuksien mukaan rajattu vain 
yhteen oikeusasteeseen, mutta että 
samalla taataan oikeus tehokkaaseen 
muutoksenhakuun.

Or. fr

Tarkistus 210
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Muutoksenhaku 
palauttamispäätökseen, joka perustuu 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämistä koskevaan 
päätökseen, jonka osalta on jo käytetty 
tehokkaita oikeussuojakeinoja, olisi 
käsiteltävä vain yhdessä oikeusasteessa, 
sillä oikeusviranomainen on jo tutkinut 
asianomaisen kolmannen maan kansalaisen 
yksilöllisen tilanteen ja tehnyt siitä 
päätöksen turvapaikkamenettelyn 
yhteydessä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.) 

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 211
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(17 a) Jäsenvaltioilla on mahdollisuus 
säilyttää hallinnolliset 
uudelleentarkastelumenettelyt, jotka 
edeltävät muutoksenhakua 
tuomioistuimessa, edellyttäen että 
hallinnollinen uudelleentarkastelu ei 
vaikuta palauttamismenettelyn 
tehokkuuteen.

Or. fr

Tarkistus 212
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Jotta lainkäyttöelimenä toimiva 
taho olisi pätevä toimimaan 
tuomioistuimena, sen on oltava lailla 
perustettu, pysyvä, riippumaton ja 
puolueeton, sen on noudatettava 
kontradiktorista menettelyä, sen 
tuomioiden on oltava velvoittavia, sen on 
sovellettava oikeussääntöjä ja sen on 
tarjottava tarvittavat menettelytakeet.

Or. fr

Tarkistus 213
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Palauttamispäätökseen 
kohdistuvalla muutoksenhaulla olisi 
oltava automaattinen lykkäävä vaikutus 

Poistetaan.
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ainoastaan tapauksissa, joissa on 
vaarana, että palauttamiskiellon 
periaatetta rikotaan.

Or. fr

Perustelu

Jotta varmistetaan yhdenmukaisuus 16 artiklan 3 kohdan alakohtaan ja 22 artiklan 6 kohdan 
1 alakohtaan tehtyjen muutosten kanssa, viittaukset palauttamiskiellon periaatteeseen on 
poistettu.

Tarkistus 214
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Palauttamispäätökseen 
kohdistuvalla muutoksenhaulla olisi oltava 
automaattinen lykkäävä vaikutus 
ainoastaan tapauksissa, joissa on 
vaarana, että palauttamiskiellon 
periaatetta rikotaan.

(18) Palauttamispäätöksen vaikutusta 
olisi lykättävä automaattisesti tällaista 
päätöstä koskevan ensimmäisessä 
oikeusasteessa tapahtuvan 
muutoksenhaun määräajaksi ja, jos 
muutosta on haettu määräajassa, 
muutoksenhaun käsittelyn ajaksi ja 
kunnes muutoksenhakua koskevasta 
päätöksestä on ilmoitettu hakijalle 
erityisesti tapauksissa, joissa on vaarana, 
että palauttamiskiellon periaatetta 
rikotaan. Palauttamispäätökseen 
kohdistuvalla muutoksenhaulla olisi oltava 
automaattinen lykkäävä vaikutus myös 
silloin, kun rikostuomioistuimessa on 
vireillä asioita, jotta oikeussuojan 
saatavuus voidaan varmistaa sekä 
uhreille että epäillyille.

Or. en

Tarkistus 215
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
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Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Palauttamispäätökseen 
kohdistuvalla muutoksenhaulla olisi oltava 
automaattinen lykkäävä vaikutus 
ainoastaan tapauksissa, joissa on vaarana, 
että palauttamiskiellon periaatetta rikotaan.

(18) Palauttamispäätökseen 
kohdistuvalla muutoksenhaulla olisi oltava 
automaattinen lykkäävä vaikutus 
ainoastaan tapauksissa, joissa on vaarana, 
että palauttamiskiellon periaatetta rikotaan. 
Muutoksenhaku palauttamispäätökseen 
voidaan ottaa käsiteltäväksi vain, jos 
muutoksenhakija on vapaaehtoisesti 
mennyt säilöönottokeskukseen 
muutoksenhaun käsittelyn ajaksi.

Or. nl

Perustelu

Säilöönottokeskuksessa oleminen muutoksenhakumenettelyn ajan estää muutoksenhakujen 
vireillepanon pelkästään turvapaikkamenettelyn pitkittämiseksi ja/tai pakenemisen.

Tarkistus 216
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Palauttamispäätökseen 
kohdistuvalla muutoksenhaulla olisi oltava 
automaattinen lykkäävä vaikutus 
ainoastaan tapauksissa, joissa on 
vaarana, että palauttamiskiellon 
periaatetta rikotaan.

(18) Palauttamispäätökseen 
kohdistuvalla muutoksenhaulla olisi oltava 
automaattinen lykkäävä vaikutus, paitsi jos 
oikeusviranomaiset ovat täysimääräisesti 
arvioineet palauttamiskiellon periaatteen 
ja todenneet, ettei tätä periaatetta 
vaaranneta.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon perusoikeuksien loukkausten korjaamattomuuden palauttamisen 
jälkeen, muutoksenhaulla olisi aina oltava lykkäävä vaikutus. Muutoin tehokasta 
oikeussuojakeinoa ei ole. Lisäksi komission ehdotuksen sisäinen logiikka rasittaisi 
tarpeettomasti jäsenvaltioiden viranomaisia, koska lykkäävän vaikutuksen tarvetta olisi 
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arvioitava yksilöllisesti ja erikseen.

Tarkistus 217
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Palauttamispäätökseen 
kohdistuvalla muutoksenhaulla olisi oltava 
automaattinen lykkäävä vaikutus 
ainoastaan tapauksissa, joissa on 
vaarana, että palauttamiskiellon 
periaatetta rikotaan.

(18) Palauttamispäätöstä koskevalla 
muutoksenhaulla on aina oltava 
automaattinen lykkäävä vaikutus.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy 16 artiklaan. Lykkäävä vaikutus on ainoa tae tehokkaiden 
oikeussuojakeinojen saamiseksi.

Tarkistus 218
Nadine Morano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Palauttamispäätökseen 
kohdistuvalla muutoksenhaulla olisi oltava 
automaattinen lykkäävä vaikutus 
ainoastaan tapauksissa, joissa on 
vaarana, että palauttamiskiellon 
periaatetta rikotaan.

(18) Palauttamispäätökseen 
kohdistuvalla muutoksenhaulla ei olisi 
oltava automaattista lykkäävää 
vaikutusta.

Or. fr

Tarkistus 219
Nadine Morano, Paulo Rangel
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jos palauttamiskiellon periaatteen 
rikkomisen vaaraa ei ole, 
palauttamispäätökseen kohdistuvalla 
muutoksenhaulla ei pitäisi olla 
automaattista lykkäävää vaikutusta. 
Oikeusviranomaisten olisi voitava lykätä 
palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa 
väliaikaisesti yksittäistapauksissa muista 
syistä, joko asianomaisen kolmannen 
maan kansalaisen pyynnöstä tai viran 
puolesta, jos se katsotaan tarpeelliseksi. 
Tällaiset päätökset olisi pääsääntöisesti 
tehtävä 48 tunnin kuluessa. 
Oikeusviranomaisten olisi tehtävä 
tällainen päätös ilman aiheetonta 
viivytystä, kun se on tapauksen 
monimutkaisuuden vuoksi perusteltua.

(19) Jäsenvaltioilla olisi kuitenkin 
oltava mahdollisuus lykätä 
palauttamispäätöstä väliaikaisesti, jos se 
katsotaan tarpeelliseksi.

Or. fr

Tarkistus 220
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jos palauttamiskiellon periaatteen 
rikkomisen vaaraa ei ole, 
palauttamispäätökseen kohdistuvalla 
muutoksenhaulla ei pitäisi olla 
automaattista lykkäävää vaikutusta. 
Oikeusviranomaisten olisi voitava lykätä 
palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa 
väliaikaisesti yksittäistapauksissa muista 
syistä, joko asianomaisen kolmannen 
maan kansalaisen pyynnöstä tai viran 
puolesta, jos se katsotaan tarpeelliseksi. 
Tällaiset päätökset olisi pääsääntöisesti 
tehtävä 48 tunnin kuluessa. 
Oikeusviranomaisten olisi tehtävä 

(19) Jos palauttamiskiellon periaatteen 
rikkomisen vaaraa ei ole, 
palauttamispäätökseen kohdistuvalla 
muutoksenhaulla ei pitäisi olla 
automaattista lykkäävää vaikutusta.
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tällainen päätös ilman aiheetonta 
viivytystä, kun se on tapauksen 
monimutkaisuuden vuoksi perusteltua.

Or. en

Tarkistus 221
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jos palauttamiskiellon periaatteen 
rikkomisen vaaraa ei ole, 
palauttamispäätökseen kohdistuvalla 
muutoksenhaulla ei pitäisi olla 
automaattista lykkäävää vaikutusta. 
Oikeusviranomaisten olisi voitava lykätä 
palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa 
väliaikaisesti yksittäistapauksissa muista 
syistä, joko asianomaisen kolmannen maan 
kansalaisen pyynnöstä tai viran puolesta, 
jos se katsotaan tarpeelliseksi. Tällaiset 
päätökset olisi pääsääntöisesti tehtävä 48 
tunnin kuluessa. Oikeusviranomaisten 
olisi tehtävä tällainen päätös ilman 
aiheetonta viivytystä, kun se on tapauksen 
monimutkaisuuden vuoksi perusteltua.

(19) Oikeusviranomaisten olisi voitava 
lykätä palauttamispäätöksen 
täytäntöönpanoa yksittäistapauksissa 
muista syistä, joko asianomaisen 
kolmannen maan kansalaisen pyynnöstä tai 
viran puolesta, jos se katsotaan 
tarpeelliseksi. Tällaiset päätökset olisi 
tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 16 artiklaan. Varjoesittelijä haluaa säilyttää aiemman direktiivin 
sanamuodon.

Tarkistus 222
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(19) Jos palauttamiskiellon periaatteen 
rikkomisen vaaraa ei ole, 
palauttamispäätökseen kohdistuvalla 
muutoksenhaulla ei pitäisi olla 
automaattista lykkäävää vaikutusta. 
Oikeusviranomaisten olisi voitava lykätä 
palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa 
väliaikaisesti yksittäistapauksissa muista 
syistä, joko asianomaisen kolmannen maan 
kansalaisen pyynnöstä tai viran puolesta, 
jos se katsotaan tarpeelliseksi. Tällaiset 
päätökset olisi pääsääntöisesti tehtävä 48 
tunnin kuluessa. Oikeusviranomaisten 
olisi tehtävä tällainen päätös ilman 
aiheetonta viivytystä, kun se on tapauksen 
monimutkaisuuden vuoksi perusteltua.

(19) Oikeusviranomaisten olisi voitava 
lykätä palauttamispäätöksen 
täytäntöönpanoa yksittäistapauksissa, kun 
on kyse palauttamiskiellon periaatteen 
rikkomisen vaarasta ja muista syistä, joko 
asianomaisen kolmannen maan kansalaisen 
pyynnöstä tai viran puolesta, jos se 
katsotaan tarpeelliseksi. Tällaiset päätökset 
olisi tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

Or. en

Tarkistus 223
Pietro Bartolo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jos palauttamiskiellon periaatteen 
rikkomisen vaaraa ei ole, 
palauttamispäätökseen kohdistuvalla 
muutoksenhaulla ei pitäisi olla 
automaattista lykkäävää vaikutusta. 
Oikeusviranomaisten olisi voitava lykätä 
palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa 
väliaikaisesti yksittäistapauksissa muista 
syistä, joko asianomaisen kolmannen maan 
kansalaisen pyynnöstä tai viran puolesta, 
jos se katsotaan tarpeelliseksi. Tällaiset 
päätökset olisi pääsääntöisesti tehtävä 48 
tunnin kuluessa. Oikeusviranomaisten 
olisi tehtävä tällainen päätös ilman 
aiheetonta viivytystä, kun se on tapauksen 
monimutkaisuuden vuoksi perusteltua.

(19) Tapauksissa, joissa on kyse 
esimerkiksi uuden kansainvälistä suojelua 
koskevan hakemuksen lopullisen 
hylkäämispäätöksen seurauksena 
annetusta uudesta 
palauttamispäätöksestä, 
oikeusviranomaisten olisi voitava lykätä 
palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa 
yksittäistapauksissa muista syistä, joko 
asianomaisen kolmannen maan kansalaisen 
pyynnöstä tai viran puolesta, jos se 
katsotaan tarpeelliseksi. Tällaiset päätökset 
olisi tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. 
Oikeusviranomaisten olisi tehtävä tällainen 
päätös ilman aiheetonta viivytystä, kun se 
on tapauksen monimutkaisuuden vuoksi 
perusteltua.
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Or. it

Perustelu

Lykkäämisoikeus on taattava myös palauttamispäätösten seurauksena. Tämä tarkistus liittyy 
16 artiklaan.

Tarkistus 224
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jos palauttamiskiellon periaatteen 
rikkomisen vaaraa ei ole, 
palauttamispäätökseen kohdistuvalla 
muutoksenhaulla ei pitäisi olla 
automaattista lykkäävää vaikutusta. 
Oikeusviranomaisten olisi voitava lykätä 
palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa 
väliaikaisesti yksittäistapauksissa muista 
syistä, joko asianomaisen kolmannen maan 
kansalaisen pyynnöstä tai viran puolesta, 
jos se katsotaan tarpeelliseksi. Tällaiset 
päätökset olisi pääsääntöisesti tehtävä 48 
tunnin kuluessa. Oikeusviranomaisten olisi 
tehtävä tällainen päätös ilman aiheetonta 
viivytystä, kun se on tapauksen 
monimutkaisuuden vuoksi perusteltua.

(19) Jos oikeusviranomaiset ovat täysin 
arvioineet palauttamiskiellon periaatteen 
ja todenneet, että tätä periaatetta ei 
vaaranneta, palauttamispäätökseen 
kohdistuvalla muutoksenhaulla ei pitäisi 
olla automaattista lykkäävää vaikutusta 
Oikeusviranomaisten olisi voitava lykätä 
palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa 
väliaikaisesti yksittäistapauksissa muista 
syistä, joko asianomaisen kolmannen maan 
kansalaisen pyynnöstä tai viran puolesta, 
jos se katsotaan tarpeelliseksi. Tällaiset 
päätökset olisi pääsääntöisesti tehtävä 48 
tunnin kuluessa. Oikeusviranomaisten olisi 
tehtävä tällainen päätös ilman aiheetonta 
viivytystä, kun se on tapauksen 
monimutkaisuuden vuoksi perusteltua.

Or. en

Perustelu

Koska perusoikeuksiin liittyvät haasteet ovat palautuksen aikana ja sen jälkeen 
peruuttamattomia, muutoksenhaulla olisi oltava lykkäävä vaikutus, ellei siinä selkeästi 
vahvisteta, että palauttamisen ehdoton kielto ei ole vaarassa. Oikeusviranomaisten olisi 
saatava riippumattomasti määrittää, milloin palauttamispäätöksen täytäntöönpanon 
keskeyttäminen on tarpeen.

Tarkistus 225
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
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Kofod

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jos palauttamiskiellon periaatteen 
rikkomisen vaaraa ei ole, 
palauttamispäätökseen kohdistuvalla 
muutoksenhaulla ei pitäisi olla 
automaattista lykkäävää vaikutusta. 
Oikeusviranomaisten olisi voitava lykätä 
palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa 
väliaikaisesti yksittäistapauksissa muista 
syistä, joko asianomaisen kolmannen maan 
kansalaisen pyynnöstä tai viran puolesta, 
jos se katsotaan tarpeelliseksi. Tällaiset 
päätökset olisi pääsääntöisesti tehtävä 48 
tunnin kuluessa. Oikeusviranomaisten olisi 
tehtävä tällainen päätös ilman aiheetonta 
viivytystä, kun se on tapauksen 
monimutkaisuuden vuoksi perusteltua.

(19) Palauttamispäätökseen 
kohdistuvalla muutoksenhaulla ei pitäisi 
olla automaattista lykkäävää vaikutusta. 
Oikeusviranomaisten olisi voitava lykätä 
palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa 
väliaikaisesti yksittäistapauksissa muista 
syistä, joko asianomaisen kolmannen maan 
kansalaisen pyynnöstä tai viran puolesta, 
jos se katsotaan tarpeelliseksi. Tällaiset 
päätökset olisi pääsääntöisesti tehtävä 48 
tunnin kuluessa. Oikeusviranomaisten olisi 
tehtävä tällainen päätös ilman aiheetonta 
viivytystä, kun se on tapauksen 
monimutkaisuuden vuoksi perusteltua.

Or. fr

Perustelu

Jotta varmistetaan yhdenmukaisuus 16 artiklan 3 kohdan alakohtaan ja 22 artiklan 6 kohdan 
1 alakohtaan tehtyjen muutosten kanssa, viittaukset palauttamiskiellon periaatteeseen on 
poistettu.

Tarkistus 226
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Sellaisten sääntöjen kansallisessa 
soveltamisessa, jotka koskevat tähän 
direktiivin sisältyviä muutoksenhakuun ja 
lykkäävään vaikutukseen liittyviä 
säännöksiä, olisi noudatettava oikeutta 
tehokkaisiin suojakeinoihin, josta 
säädetään perusoikeuskirjan 



PE658.738v01-00 74/370 AM\1214327FI.docx

FI

47 artiklassa.

Or. fr

Tarkistus 227
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta palauttamismenettelyjen 
tehokkuutta voitaisiin parantaa ja välttää 
tarpeettomat viivästykset aiheuttamatta 
kuitenkaan kielteisiä vaikutuksia 
asianomaisten kolmansien maiden 
kansalaisten oikeuksiin, 
palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa ei 
pitäisi automaattisesti lykätä, jos 
palauttamiskiellon periaatteen rikkomisen 
vaara on jo arvioitu ja oikeussuojakeinoja 
on tosiasiallisesti käytetty osana 
turvapaikkamenettelyä, joka on toteutettu 
ennen kuin tehtiin siihen liittyvä 
palauttamispäätös, johon kyseessä oleva 
muutoksenhaku kohdistuu, paitsi jos 
kolmannen maan kansalaisen tilanne on 
sen jälkeen muuttunut merkittävästi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 228
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta palauttamismenettelyjen 
tehokkuutta voitaisiin parantaa ja välttää 
tarpeettomat viivästykset aiheuttamatta 
kuitenkaan kielteisiä vaikutuksia 
asianomaisten kolmansien maiden 

Poistetaan.
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kansalaisten oikeuksiin, 
palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa ei 
pitäisi automaattisesti lykätä, jos 
palauttamiskiellon periaatteen rikkomisen 
vaara on jo arvioitu ja oikeussuojakeinoja 
on tosiasiallisesti käytetty osana 
turvapaikkamenettelyä, joka on toteutettu 
ennen kuin tehtiin siihen liittyvä 
palauttamispäätös, johon kyseessä oleva 
muutoksenhaku kohdistuu, paitsi jos 
kolmannen maan kansalaisen tilanne on 
sen jälkeen muuttunut merkittävästi.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 16 artiklaan. Palauttamiskiellon periaatteen rikkomisriskiä ei aina arvioida. 
Turvapaikkamenettelyä ei myöskään ole yhteydessä palauttamismenettelyyn. On tarpeen 
käyttää kahta eri menettelyä ja suojella suojatoimia molemmissa.

Tarkistus 229
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta palauttamismenettelyjen 
tehokkuutta voitaisiin parantaa ja välttää 
tarpeettomat viivästykset aiheuttamatta 
kuitenkaan kielteisiä vaikutuksia 
asianomaisten kolmansien maiden 
kansalaisten oikeuksiin, 
palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa ei 
pitäisi automaattisesti lykätä, jos 
palauttamiskiellon periaatteen rikkomisen 
vaara on jo arvioitu ja oikeussuojakeinoja 
on tosiasiallisesti käytetty osana 
turvapaikkamenettelyä, joka on toteutettu 
ennen kuin tehtiin siihen liittyvä 
palauttamispäätös, johon kyseessä oleva 
muutoksenhaku kohdistuu, paitsi jos 
kolmannen maan kansalaisen tilanne on 
sen jälkeen muuttunut merkittävästi.

(20) Jotta palauttamismenettelyjen 
tehokkuutta voitaisiin parantaa ja välttää 
tarpeettomat viivästykset aiheuttamatta 
kuitenkaan kielteisiä vaikutuksia 
asianomaisten kolmansien maiden 
kansalaisten oikeuksiin, 
palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa ei 
pitäisi automaattisesti lykätä, jos 
palauttamiskiellon periaatteen rikkomisen 
vaara on jo arvioitu tai oikeussuojakeinoja 
on tosiasiallisesti käytetty.
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Or. nl

Perustelu

Palauttamiskiellon rikkomisen vaaran olemassaolon arvioinnin on jatkuttava koko 
turvapaikkamenettelyn ajan. Jos oikeussuojakeinoja on käytetty, kyseisen vaaran olemassaolo 
on jo arvioitu.

Tarkistus 230
Nadine Morano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta palauttamismenettelyjen 
tehokkuutta voitaisiin parantaa ja välttää 
tarpeettomat viivästykset aiheuttamatta 
kuitenkaan kielteisiä vaikutuksia 
asianomaisten kolmansien maiden 
kansalaisten oikeuksiin, 
palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa ei 
pitäisi automaattisesti lykätä, jos 
palauttamiskiellon periaatteen rikkomisen 
vaara on jo arvioitu ja oikeussuojakeinoja 
on tosiasiallisesti käytetty osana 
turvapaikkamenettelyä, joka on toteutettu 
ennen kuin tehtiin siihen liittyvä 
palauttamispäätös, johon kyseessä oleva 
muutoksenhaku kohdistuu, paitsi jos 
kolmannen maan kansalaisen tilanne on 
sen jälkeen muuttunut merkittävästi.

(20) Jotta palauttamismenettelyjen 
tehokkuutta voitaisiin parantaa ja välttää 
tarpeettomat viivästykset aiheuttamatta 
kuitenkaan kielteisiä vaikutuksia 
asianomaisten kolmansien maiden 
kansalaisten oikeuksiin, 
palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa ei 
pitäisi automaattisesti lykätä, jos 
palauttamiskiellon periaatteen rikkomisen 
vaara on jo arvioitu ja oikeussuojakeinoja 
on tosiasiallisesti käytetty osana 
turvapaikkamenettelyä, joka on toteutettu 
ennen kuin tehtiin siihen liittyvä 
palauttamispäätös, johon kyseessä oleva 
muutoksenhaku kohdistuu.

Or. fr

Tarkistus 231
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta palauttamismenettelyjen (20) Jotta palauttamismenettelyjen 
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tehokkuutta voitaisiin parantaa ja välttää 
tarpeettomat viivästykset aiheuttamatta 
kuitenkaan kielteisiä vaikutuksia 
asianomaisten kolmansien maiden 
kansalaisten oikeuksiin, 
palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa ei 
pitäisi automaattisesti lykätä, jos 
palauttamiskiellon periaatteen rikkomisen 
vaara on jo arvioitu ja oikeussuojakeinoja 
on tosiasiallisesti käytetty osana 
turvapaikkamenettelyä, joka on toteutettu 
ennen kuin tehtiin siihen liittyvä 
palauttamispäätös, johon kyseessä oleva 
muutoksenhaku kohdistuu, paitsi jos 
kolmannen maan kansalaisen tilanne on 
sen jälkeen muuttunut merkittävästi.

tehokkuutta voitaisiin parantaa ja välttää 
tarpeettomat viivästykset aiheuttamatta 
kuitenkaan kielteisiä vaikutuksia 
asianomaisten kolmansien maiden 
kansalaisten oikeuksiin, 
palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa ei 
pitäisi automaattisesti lykätä, jos 
oikeussuojakeinoja on tosiasiallisesti 
käytetty osana turvapaikkamenettelyä, joka 
on toteutettu ennen kuin tehtiin siihen 
liittyvä palauttamispäätös, johon kyseessä 
oleva muutoksenhaku kohdistuu, paitsi jos 
kolmannen maan kansalaisen tilanne on 
sen jälkeen muuttunut merkittävästi.

Or. fr

Perustelu

Jotta varmistetaan yhdenmukaisuus 16 artiklan 3 kohdan alakohtaan ja 22 artiklan 6 kohdan 
1 alakohtaan tehtyjen muutosten kanssa, viittaukset palauttamiskiellon periaatteeseen on 
poistettu.

Tarkistus 232
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta palauttamismenettelyjen 
tehokkuutta voitaisiin parantaa ja välttää 
tarpeettomat viivästykset aiheuttamatta 
kuitenkaan kielteisiä vaikutuksia 
asianomaisten kolmansien maiden 
kansalaisten oikeuksiin, 
palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa ei 
pitäisi automaattisesti lykätä, jos 
palauttamiskiellon periaatteen rikkomisen 
vaara on jo arvioitu ja oikeussuojakeinoja 
on tosiasiallisesti käytetty osana 
turvapaikkamenettelyä, joka on toteutettu 
ennen kuin tehtiin siihen liittyvä 

(20) Jotta palauttamismenettelyjen 
tehokkuutta voitaisiin parantaa ja välttää 
tarpeettomat viivästykset aiheuttamatta 
kuitenkaan kielteisiä vaikutuksia 
asianomaisten kolmansien maiden 
kansalaisten oikeuksiin, 
palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa ei 
pitäisi automaattisesti lykätä, jos 
palauttamiskiellon periaatteen rikkomisen 
vaara on jo täysimääräisesti arvioitu EU:n 
ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja 
oikeussuojakeinoja on tosiasiallisesti 
käytetty osana turvapaikkamenettelyä, joka 



PE658.738v01-00 78/370 AM\1214327FI.docx

FI

palauttamispäätös, johon kyseessä oleva 
muutoksenhaku kohdistuu, paitsi jos 
kolmannen maan kansalaisen tilanne on 
sen jälkeen muuttunut merkittävästi.

on toteutettu ennen kuin tehtiin siihen 
liittyvä palauttamispäätös, johon kyseessä 
oleva muutoksenhaku kohdistuu, paitsi jos 
kolmannen maan kansalaisen tilanne on 
sen jälkeen muuttunut.

Or. en

Perustelu

Palauttamispäätöksen täytäntöönpano voidaan keskeyttää vain, jos palauttamiskiellon koko 
ulottuvuus on vahvistettu. ”Merkittävää muutosta” koskevan vaatimuksen käyttäminen 
aiheuttaa liian suuren taakan oikeusviranomaisille ja vaaran siitä, että yksittäisiä tapauksia 
ei arvioida asianmukaisesti, mikä saattaa aiheuttaa peruuttamattomia palautuskiellon 
rikkomisia.

Tarkistus 233
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tarvittavaa oikeusapua olisi 
tarjottava pyynnöstä niille, joilla ei ole 
riittäviä varoja. Kansallisessa 
lainsäädännössä olisi laadittava luettelo 
tapauksista, joissa oikeusapu on 
katsottava tarpeelliseksi.

(21) Tarvittavaa oikeusapua olisi 
tarjottava maksutta niille, joilla ei ole 
riittäviä varoja. Kansallisessa 
lainsäädännössä olisi säädettävä 
oikeusavusta.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy 7 artiklaan. Se on yksi tärkeimmistä tekijöistä kolmansien maiden 
kansalaisten tiedonsaannin ja oikeuksien toteutumisen kannalta.

Tarkistus 234
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(21) Tarvittavaa oikeusapua olisi 
tarjottava pyynnöstä niille, joilla ei ole 
riittäviä varoja. Kansallisessa 
lainsäädännössä olisi laadittava luettelo 
tapauksista, joissa oikeusapu on katsottava 
tarpeelliseksi.

(21) Tarvittavaa oikeusapua olisi 
tarjottava asianomaisten nimenomaisesta 
pyynnöstä niille, joilla ei ole riittäviä 
varoja. Kansallisessa lainsäädännössä olisi 
laadittava luettelo tapauksista, joissa 
oikeusapu on katsottava tarpeelliseksi.

Or. fr

Tarkistus 235
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tarvittavaa oikeusapua olisi 
tarjottava pyynnöstä niille, joilla ei ole 
riittäviä varoja. Kansallisessa 
lainsäädännössä olisi laadittava luettelo 
tapauksista, joissa oikeusapu on katsottava 
tarpeelliseksi.

(21) Tarvittavaa maksutonta oikeusapua 
olisi tarjottava pyynnöstä niille, joilla ei ole 
riittäviä varoja. Kansallisessa 
lainsäädännössä olisi laadittava luettelo 
tapauksista, joissa oikeusapu on katsottava 
tarpeelliseksi.

Or. it

Tarkistus 236
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tarvittavaa oikeusapua olisi 
tarjottava pyynnöstä niille, joilla ei ole 
riittäviä varoja. Kansallisessa 
lainsäädännössä olisi laadittava luettelo 
tapauksista, joissa oikeusapu on 
katsottava tarpeelliseksi.

(21) Oikeusapua olisi tarjottava 
maksutta niille, joilla ei ole riittäviä varoja. 
Kansallisessa lainsäädännössä olisi 
vahvistettava oikeusavun saatavuutta 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti tarkistuksiin, joita on esitetty johdanto-
osan 40 kappaleeseen, joka koskee tämän direktiivin tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä, ja 7 artiklaan, jossa säädetään kolmansien maiden 
kansalaisten oikeudesta saada tietoja palauttamismenettelyjen aikana, ja 14 artiklaan, joka 
koskee palauttamisen hallintaa.

Tarkistus 237
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Olisi otettava huomioon niiden 
kolmansien maiden kansalaisten tilanne, 
jotka oleskelevat maassa laittomasti mutta 
joita ei voida vielä poistaa maasta. Heidän 
toimeentulonsa perusedellytykset olisi 
määriteltävä kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Näille henkilöille olisi 
annettava heidän asemaansa koskeva 
kirjallinen vahvistus, jotta he voisivat 
osoittaa erityistilanteensa viranomaisten 
suorittamissa valvonta- tai 
tarkastustilanteissa. Jäsenvaltioilla olisi 
oltava runsaasti harkintavaltaa kirjallisen 
vahvistuksen muodon osalta, ja niiden 
olisi myös voitava sisällyttää vahvistus 
tämän direktiivin nojalla annettuihin 
palauttamiseen liittyviin päätöksiin.

(22) Ne kolmansien maiden 
kansalaiset, jotka oleskelevat maassa 
laittomasti mutta joita ei voida vielä 
poistaa maasta, olisi pidettävä 
säilöönottokeskuksissa palauttamista 
odottamassa, jotta heidän toimeentulonsa 
perusedellytykset voidaan täyttää ja 
turvapaikkajärjestelmää voidaan hoitaa 
oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti.

Or. nl

Perustelu

Muutos liittyy olennaisesti johdanto-osan 16 kappaleeseen, jossa todetaan, että 
muutoksenhakijoiden, jotka odottavat muutoksenhakunsa tulosta, on otettava säilöön.

Tarkistus 238
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(22) Olisi otettava huomioon niiden 
kolmansien maiden kansalaisten tilanne, 
jotka oleskelevat maassa laittomasti mutta 
joita ei voida vielä poistaa maasta. Heidän 
toimeentulonsa perusedellytykset olisi 
määriteltävä kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Näille henkilöille olisi 
annettava heidän asemaansa koskeva 
kirjallinen vahvistus, jotta he voisivat 
osoittaa erityistilanteensa viranomaisten 
suorittamissa valvonta- tai 
tarkastustilanteissa. Jäsenvaltioilla olisi 
oltava runsaasti harkintavaltaa kirjallisen 
vahvistuksen muodon osalta, ja niiden olisi 
myös voitava sisällyttää vahvistus tämän 
direktiivin nojalla annettuihin 
palauttamiseen liittyviin päätöksiin.

(22) Olisi joka tapauksessa otettava 
huomioon niiden kolmansien maiden 
kansalaisten tilanne, jotka oleskelevat 
maassa laittomasti. Heidän toimeentulonsa 
riittävät ja ihmisarvoiset edellytykset olisi 
määriteltävä kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti, ja jäsenvaltioiden olisi 
tarkasteltava mahdollisuutta laillistaa 
heidän asemansa heidän jäsenvaltioon 
kohdistuvien siteidensä perusteella. Näille 
henkilöille olisi annettava heidän 
asemaansa koskeva kirjallinen vahvistus, 
jotta he voisivat osoittaa erityistilanteensa 
viranomaisten suorittamissa valvonta- tai 
tarkastustilanteissa. Jäsenvaltioilla olisi 
oltava runsaasti harkintavaltaa kirjallisen 
vahvistuksen muodon osalta, ja niiden olisi 
myös voitava sisällyttää vahvistus tämän 
direktiivin nojalla annettuihin 
palauttamiseen liittyviin päätöksiin.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 4 kappaleeseen 
esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 239
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Olisi otettava huomioon niiden 
kolmansien maiden kansalaisten tilanne, 
jotka oleskelevat maassa laittomasti mutta 
joita ei voida vielä poistaa maasta. Heidän 
toimeentulonsa perusedellytykset olisi 
määriteltävä kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Näille henkilöille olisi 
annettava heidän asemaansa koskeva 

(22) Olisi otettava huomioon niiden 
kolmansien maiden kansalaisten tilanne, 
jotka oleskelevat maassa luvattomasti 
mutta joita ei voida vielä poistaa maasta. 
Heidän toimeentulonsa perusedellytykset 
olisi määriteltävä kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Näille 
henkilöille olisi annettava heidän 
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kirjallinen vahvistus, jotta he voisivat 
osoittaa erityistilanteensa viranomaisten 
suorittamissa valvonta- tai 
tarkastustilanteissa. Jäsenvaltioilla olisi 
oltava runsaasti harkintavaltaa kirjallisen 
vahvistuksen muodon osalta, ja niiden olisi 
myös voitava sisällyttää vahvistus tämän 
direktiivin nojalla annettuihin 
palauttamiseen liittyviin päätöksiin.

asemaansa koskeva kirjallinen vahvistus, 
jotta he voisivat osoittaa erityistilanteensa 
viranomaisten suorittamissa valvonta- tai 
tarkastustilanteissa. Jäsenvaltioilla olisi 
oltava runsaasti harkintavaltaa kirjallisen 
vahvistuksen muodon osalta, ja niiden olisi 
myös voitava sisällyttää vahvistus tämän 
direktiivin nojalla annettuihin 
palauttamiseen liittyviin päätöksiin.

Or. en

Perustelu

Sanaa ”laiton” ei katsota asianmukaiseksi muuttoliikkeen yhteydessä. Se korvataan koko 
tekstissä sanalla ”luvaton”. Kansainväliset elimet, kuten YK:n yleiskokous ja Kansainvälinen 
siirtolaisuusjärjestö, suosittelevat pikemminkin termien ”irregular” tai ”undocumented” 
käyttämistä.

Tarkistus 240
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Pakkokeinojen käytössä olisi 
nimenomaisesti noudatettava 
oikeasuhteisuuden ja tehokkuuden 
periaatteita käytettyihin keinoihin ja 
tavoiteltuihin päämääriin nähden. 
Pakkoon perustuvan paluun 
täytäntöönpanoa varten olisi määritettävä 
vähimmäistason suojakeinot, ottaen 
huomioon neuvoston päätös 
2004/573/EY13. Jäsenvaltioiden olisi 
voitava turvautua erilaisiin 
mahdollisuuksiin valvoa pakkoon 
perustuvaa paluuta.

(23) Pakkokeinojen käyttö olisi 
kiellettävä. Jos jäsenvaltiot päättävät 
käyttää tällaisia keinoja, niiden olisi 
nimenomaisesti noudatettava 
oikeasuhteisuuden ja tarpeellisuuden 
periaatteita.

_________________
13 Neuvoston päätös 2004/573/EY, tehty 
29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisten 
lentojen järjestämisestä henkilökohtaisen 
maastapoistamispäätöksen saaneiden 
kolmansien maiden kansalaisten 
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poistamiseksi kahden tai useamman 
jäsenvaltion alueelta (EUVL L 261, 
6.8.2004, s. 28).

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy erottamattomasti johdanto-osan 4 kappaletta koskeviin tarkistuksiin.

Tarkistus 241
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Kansallisten palauttamistoimien 
vaikutuksille olisi annettava 
eurooppalainen ulottuvuus ottamalla 
käyttöön maahantulokielto, jolla 
kielletään saapuminen kaikkien 
jäsenvaltioiden alueelle ja oleskelu siellä. 
Maahantulokiellon pituutta 
määritettäessä olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon kaikki 
yksittäisen tapauksen erityispiirteet, eikä 
se saisi pääsääntöisesti ylittää viittä 
vuotta. Tässä yhteydessä olisi otettava 
erityisesti huomioon se, että 
asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on jo saanut yhtä useamman 
palautuspäätöksen tai 
maastapoistamismääräyksen tai hän on 
saapunut jäsenvaltion alueelle 
maahantulokiellon aikana.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy erottamattomasti johdanto-osan 4 kappaletta koskeviin tarkistuksiin.

Tarkistus 242
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Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Kansallisten palauttamistoimien 
vaikutuksille olisi annettava 
eurooppalainen ulottuvuus ottamalla 
käyttöön maahantulokielto, jolla kielletään 
saapuminen kaikkien jäsenvaltioiden 
alueelle ja oleskelu siellä. 
Maahantulokiellon pituutta määritettäessä 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
kaikki yksittäisen tapauksen erityispiirteet, 
eikä se saisi pääsääntöisesti ylittää viittä 
vuotta. Tässä yhteydessä olisi otettava 
erityisesti huomioon se, että asianomainen 
kolmannen maan kansalainen on jo saanut 
yhtä useamman palautuspäätöksen tai 
maastapoistamismääräyksen tai hän on 
saapunut jäsenvaltion alueelle 
maahantulokiellon aikana.

(24) Kansallisten palauttamistoimien 
vaikutuksille olisi annettava 
eurooppalainen ulottuvuus ottamalla 
käyttöön maahantulokielto, jolla kielletään 
saapuminen kaikkien jäsenvaltioiden 
alueelle ja oleskelu siellä. 
Maahantulokiellon pituutta määritettäessä 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
kaikki yksittäisen tapauksen erityispiirteet 
ja sen vähimmäiskesto olisi 20 vuotta. 
Tässä yhteydessä olisi otettava erityisesti 
huomioon raskauttavat asianhaarat, eli se, 
että asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on jo saanut yhtä useamman 
palautuspäätöksen tai 
maastapoistamismääräyksen tai hän on 
saapunut jäsenvaltion alueelle 
maahantulokiellon aikana.

Or. nl

Perustelu

Muutos liittyy johdanto-osan 14 kappaleeseen, joka koskee kolmansien maiden kansalaisten 
uudelleenkotouttamista. Aivan peräjälkeen ensimmäisen yrityksen jälkeen tapahtuvien toisien 
tai kolmansien yritysten ehkäiseminen edistää kotouttamista.

Tarkistus 243
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Kansallisten palauttamistoimien 
vaikutuksille olisi annettava 
eurooppalainen ulottuvuus ottamalla 
käyttöön maahantulokielto, jolla kielletään 
saapuminen kaikkien jäsenvaltioiden 

(24) Kansallisten palauttamistoimien 
vaikutuksille olisi annettava 
eurooppalainen ulottuvuus ottamalla 
käyttöön maahantulokielto, jolla kielletään 
saapuminen kaikkien jäsenvaltioiden 
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alueelle ja oleskelu siellä. 
Maahantulokiellon pituutta määritettäessä 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
kaikki yksittäisen tapauksen erityispiirteet, 
eikä se saisi pääsääntöisesti ylittää viittä 
vuotta. Tässä yhteydessä olisi otettava 
erityisesti huomioon se, että asianomainen 
kolmannen maan kansalainen on jo saanut 
yhtä useamman palautuspäätöksen tai 
maastapoistamismääräyksen tai hän on 
saapunut jäsenvaltion alueelle 
maahantulokiellon aikana.

alueelle ja oleskelu siellä. 
Maahantulokiellon pituutta määritettäessä 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
kaikki yksittäisen tapauksen erityispiirteet, 
eikä se saisi pääsääntöisesti ylittää 
kymmentä vuotta. Tässä yhteydessä olisi 
otettava erityisesti huomioon se, että 
asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on jo saanut yhtä useamman 
palautuspäätöksen tai 
maastapoistamismääräyksen tai hän on 
saapunut jäsenvaltion alueelle 
maahantulokiellon aikana.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus perustuu tarkistukseen 1, jolla pyritään eurooppalaisen muuttoliikepolitiikan 
tasapainottamiseen.

Tarkistus 244
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Kun ulkorajoilla tehtävissä 
maastalähtötarkastuksissa havaitaan 
laittomasti oleskeleva kolmannen maan 
kansalainen, saattaa olla aiheellista 
määrätä maahantulokielto, jotta voidaan 
estää uusi maahantulo tulevaisuudessa ja 
siten pienentää laittoman maahanmuuton 
vaaraa. Jos se on yksilöllisen arvioinnin 
jälkeen ja oikeasuhteisuuden periaatetta 
soveltaen perusteltua, toimivaltainen 
viranomainen voi määrätä 
maahantulokiellon tekemättä 
palauttamispäätöstä, jotta asianomaisen 
kolmannen maan kansalaisen 
poistuminen ei lykkääntyisi.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Varjoesittelijä ei näe tämän tarkistuksen merkitystä. EU:sta vapaaehtoisesti lähtevien 
ihmisten rankaiseminen vaikuttaa haitalliselta. Tämä liittyy 13 artiklaa koskevaan 
tarkistukseen.

Tarkistus 245
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Kun ulkorajoilla tehtävissä 
maastalähtötarkastuksissa havaitaan 
laittomasti oleskeleva kolmannen maan 
kansalainen, saattaa olla aiheellista 
määrätä maahantulokielto, jotta voidaan 
estää uusi maahantulo tulevaisuudessa ja 
siten pienentää laittoman maahanmuuton 
vaaraa. Jos se on yksilöllisen arvioinnin 
jälkeen ja oikeasuhteisuuden periaatetta 
soveltaen perusteltua, toimivaltainen 
viranomainen voi määrätä 
maahantulokiellon tekemättä 
palauttamispäätöstä, jotta asianomaisen 
kolmannen maan kansalaisen 
poistuminen ei lykkääntyisi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällainen mahdollinen maahantulokielto lähtiessä voi vaarantaa laittomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten halukkuuden poistua vapaaehtoisesti. He saattaisivat itse 
asiassa olla vähemmän halukkaita lähtemään, jos he tietävät, että on olemassa 
maahantulokiellon vaara kaikkine seurauksineen.

Tarkistus 246
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(25) Kun ulkorajoilla tehtävissä 
maastalähtötarkastuksissa havaitaan 
laittomasti oleskeleva kolmannen maan 
kansalainen, saattaa olla aiheellista 
määrätä maahantulokielto, jotta voidaan 
estää uusi maahantulo tulevaisuudessa ja 
siten pienentää laittoman maahanmuuton 
vaaraa. Jos se on yksilöllisen arvioinnin 
jälkeen ja oikeasuhteisuuden periaatetta 
soveltaen perusteltua, toimivaltainen 
viranomainen voi määrätä 
maahantulokiellon tekemättä 
palauttamispäätöstä, jotta asianomaisen 
kolmannen maan kansalaisen 
poistuminen ei lykkääntyisi.

(25) Maahantulokieltoa ei koskaan 
pitäisi määrätä pelkästään henkilön 
luvattoman oleskelun vuoksi.

Or. en

Tarkistus 247
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Kun ulkorajoilla tehtävissä 
maastalähtötarkastuksissa havaitaan 
laittomasti oleskeleva kolmannen maan 
kansalainen, saattaa olla aiheellista 
määrätä maahantulokielto, jotta voidaan 
estää uusi maahantulo tulevaisuudessa ja 
siten pienentää laittoman maahanmuuton 
vaaraa. Jos se on yksilöllisen arvioinnin 
jälkeen ja oikeasuhteisuuden periaatetta 
soveltaen perusteltua, toimivaltainen 
viranomainen voi määrätä 
maahantulokiellon tekemättä 
palauttamispäätöstä, jotta asianomaisen 
kolmannen maan kansalaisen poistuminen 
ei lykkääntyisi.

(25) Kun ulkorajoilla tehtävissä 
maastalähtötarkastuksissa havaitaan 
laittomasti oleskeleva kolmannen maan 
kansalainen, on tarpeen määrätä 
maahantulokielto, jotta voidaan estää uusi 
maahantulo tulevaisuudessa ja siten 
pienentää laittoman maahanmuuton vaaraa. 
Toimivaltainen viranomainen määrää 
maahantulokiellon tekemättä 
palauttamispäätöstä, jotta asianomaisen 
kolmannen maan kansalaisen poistuminen 
ei lykkääntyisi.

Or. fr
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Tarkistus 248
Nadine Morano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Kun ulkorajoilla tehtävissä 
maastalähtötarkastuksissa havaitaan 
laittomasti oleskeleva kolmannen maan 
kansalainen, saattaa olla aiheellista määrätä 
maahantulokielto, jotta voidaan estää uusi 
maahantulo tulevaisuudessa ja siten 
pienentää laittoman maahanmuuton vaaraa. 
Jos se on yksilöllisen arvioinnin jälkeen ja 
oikeasuhteisuuden periaatetta soveltaen 
perusteltua, toimivaltainen viranomainen 
voi määrätä maahantulokiellon tekemättä 
palauttamispäätöstä, jotta asianomaisen 
kolmannen maan kansalaisen poistuminen 
ei lykkääntyisi.

(25) Kun ulkorajoilla tehtävissä 
maastalähtötarkastuksissa havaitaan 
laittomasti oleskeleva kolmannen maan 
kansalainen, saattaa olla aiheellista määrätä 
maahantulokielto, jotta voidaan estää uusi 
maahantulo tulevaisuudessa ja siten 
pienentää laittoman maahanmuuton vaaraa. 
Jos se on perusteltua, toimivaltainen 
viranomainen voi määrätä 
maahantulokiellon tekemättä 
palauttamispäätöstä, jotta asianomaisen 
kolmannen maan kansalaisen poistuminen 
ei lykkääntyisi.

Or. fr

Tarkistus 249
Milan Uhrík

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Kun ulkorajoilla tehtävissä 
maastalähtötarkastuksissa havaitaan 
laittomasti oleskeleva kolmannen maan 
kansalainen, saattaa olla aiheellista 
määrätä maahantulokielto, jotta voidaan 
estää uusi maahantulo tulevaisuudessa ja 
siten pienentää laittoman maahanmuuton 
vaaraa. Jos se on yksilöllisen arvioinnin 
jälkeen ja oikeasuhteisuuden periaatetta 
soveltaen perusteltua, toimivaltainen 
viranomainen voi määrätä 
maahantulokiellon tekemättä 

(25) Kun ulkorajoilla tehtävissä 
maastalähtötarkastuksissa havaitaan 
laittomasti oleskeleva kolmannen maan 
kansalainen, hänelle on määrättävä 
maahantulokielto, jotta voidaan estää uusi 
maahantulo tulevaisuudessa ja siten 
pienentää laittoman maahanmuuton vaaraa. 
Jos se on yksilöllisen arvioinnin jälkeen ja 
oikeasuhteisuuden periaatetta soveltaen 
perusteltua, toimivaltainen viranomainen 
voi määrätä maahantulokiellon tekemättä 
palauttamispäätöstä, jotta asianomaisen 
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palauttamispäätöstä, jotta asianomaisen 
kolmannen maan kansalaisen poistuminen 
ei lykkääntyisi.

kolmannen maan kansalaisen poistuminen 
ei lykkääntyisi.

Or. sk

Tarkistus 250
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Maastapoistamista varten tehdyn 
säilöönoton yhteydessä olisi noudatettava 
oikeasuhteisuuden periaatetta käytettyihin 
keinoihin ja tavoiteltuihin päämääriin 
nähden. Säilöönotto on perusteltu 
ainoastaan palauttamisen valmistelemiseksi 
tai henkilön poistamiseksi maasta, ja jos 
lievempien keinojen käyttäminen ei olisi 
riittävää.

(27) Maastapoistamista varten tehdyn 
säilöönoton olisi oltava viimeinen keino ja 
sen yhteydessä olisi noudatettava 
oikeasuhteisuuden periaatetta käytettyihin 
keinoihin ja tavoiteltuihin päämääriin 
nähden. Säilöönoton vaihtoehtoiset 
toimenpiteiden käyttö olisi asetettava 
etusijalle. Yksin matkustavien alaikäisten 
tai perheiden, joissa on alaikäisiä, 
säilöönoton ei pitäisi koskaan olla 
mahdollista. Säilöönotto on perusteltu 
ainoastaan palauttamisen valmistelemiseksi 
tai henkilön poistamiseksi maasta, ja jos 
lievempien keinojen käyttäminen ei olisi 
riittävää.

Or. it

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 28, 29 ja 
30 kappaleeseen sekä 18, 19 ja 20 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 251
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(27) Maastapoistamista varten tehdyn 
säilöönoton yhteydessä olisi noudatettava 
oikeasuhteisuuden periaatetta käytettyihin 
keinoihin ja tavoiteltuihin päämääriin 
nähden. Säilöönotto on perusteltu 
ainoastaan palauttamisen 
valmistelemiseksi tai henkilön 
poistamiseksi maasta, ja jos lievempien 
keinojen käyttäminen ei olisi riittävää.

(27) Maastapoistamista varten tehdyn 
säilöönoton yhteydessä olisi noudatettava 
oikeasuhteisuuden periaatetta käytettyihin 
keinoihin ja tavoiteltuihin päämääriin 
nähden. Säilöönoton on kuitenkin aina 
oltava jäsenvaltioiden käytettävissä oleva 
keino, kun otetaan huomioon 
palauttamisen kohteina olevien 
henkilöiden tilanteen laittomuus.

Or. fr

Perustelu

Muutos on tarpeen, jotta varmistetaan yhdenmukaisuus 18 artiklan 5 kohtaan ja 22 artiklan 
7 kohdan 2 alakohtaan tehtyjen muutosten kanssa.

Tarkistus 252
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Maastapoistamista varten tehdyn 
säilöönoton yhteydessä olisi noudatettava 
oikeasuhteisuuden periaatetta käytettyihin 
keinoihin ja tavoiteltuihin päämääriin 
nähden. Säilöönotto on perusteltu 
ainoastaan palauttamisen valmistelemiseksi 
tai henkilön poistamiseksi maasta, ja jos 
lievempien keinojen käyttäminen ei olisi 
riittävää.

(27) Maastapoistamista varten tehdyn 
säilöönoton olisi oltava rajoitettu, aina 
viimeinen keino ja sen yhteydessä olisi 
noudatettava oikeasuhteisuuden periaatetta 
käytettyihin keinoihin ja tavoiteltuihin 
päämääriin nähden. Säilöönotto on 
perusteltu ainoastaan palauttamisen 
valmistelemiseksi tai henkilön 
poistamiseksi maasta, ja jos lievempien 
keinojen käyttäminen ei olisi riittävää.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy 18 artiklaan. Säilöönoton ei pitäisi koskaan olla automaattista, 
varsinkin kun on osoitettu, että se on haitallisempi ja tehottomampi.

Tarkistus 253
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Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Maastapoistamista varten tehdyn 
säilöönoton yhteydessä olisi noudatettava 
oikeasuhteisuuden periaatetta käytettyihin 
keinoihin ja tavoiteltuihin päämääriin 
nähden. Säilöönotto on perusteltu 
ainoastaan palauttamisen 
valmistelemiseksi tai henkilön 
poistamiseksi maasta, ja jos lievempien 
keinojen käyttäminen ei olisi riittävää.

(27) Vapaudenriistoa olisi vältettävä 
eikä sitä missään tapauksessa saa soveltaa 
suljetuissa tiloissa. Jos jäsenvaltio päättää 
panna täytäntöön palauttamispolitiikkaa, 
olisi aina valittava säilöönotolle 
vaihtoehtoiset mallit, erityisesti ilman 
vapaudenriistoa toteutettavat 
osallistamislähtöiset mallit.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti säilöönottoa koskevaan 18 artiklaan, 
johdanto-osan 28 kappaleeseen ja 18 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 254
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Säilöönotto olisi kunkin tapauksen 
yksilöllisen arvioinnin perusteella 
määrättävä, jos on olemassa pakenemisen 
vaara, kolmannen maan kansalainen 
välttelee tai vaikeuttaa palauttamisen 
valmistelua tai maastapoistamista tai 
asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on vaaraksi yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle.

(28) Sen takaamiseksi, että jäsenvaltiot, 
jotka päättävät soveltaa 
palauttamispolitiikkaa, noudattavat 
perusoikeustakeita, tällä direktiivillä olisi 
velvoitettava nämä jäsenvaltiot 
tarjoamaan vaihtoehtoja säilöönotolle ja 
vahvistamaan tyhjentävät ja oikeuksiin 
perustuvat perusteet kolmannen maan 
kansalaisen poikkeukselliselle 
säilöönotolle osana 
palauttamismenettelyä sekä sulkemaan 
järjestelmällisesti pois säilöönoton 
suljetuissa tiloissa. Haavoittuvassa 
asemassa oleviin henkilöihin ei saisi 
koskaan soveltaa säilöönottoa. Lapsia tai 
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heidän mukanaan tulevia vanhempiaan ja 
tavanmukaisia huoltajiaan ei pitäisi ottaa 
säilöön, koska säilöönotolla on erityisen 
haitalliset fyysiset ja psyykkiset 
vaikutukset heihin riippumatta siitä, onko 
kyse ilman huoltajaa olevista, 
huoltajastaan eroon joutuneista tai 
perheensä kanssa olevista lapsista. 
Säilöönotto ei ole koskaan lapsen 
parhaan edun mukaista.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 27 ja 40 kappaleeseen 
ja 18 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 255
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Säilöönotto olisi kunkin tapauksen 
yksilöllisen arvioinnin perusteella 
määrättävä, jos on olemassa pakenemisen 
vaara, kolmannen maan kansalainen 
välttelee tai vaikeuttaa palauttamisen 
valmistelua tai maastapoistamista tai 
asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on vaaraksi yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle.

(28) Säilöönotto olisi kunkin tapauksen 
yksilöllisen arvioinnin perusteella 
määrättävä, jos on olemassa pakenemisen 
vaara, kolmannen maan kansalainen 
välttelee tai vaikeuttaa palauttamisen 
valmistelua tai maastapoistamista tai 
asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on vaaraksi yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle. Lapsia, sekä 
ilman huoltajaa olevia että erillään olevia 
lapsia ja heidän perheitään, ei saa ottaa 
säilöön, ja jäsenvaltioiden on tarjottava 
asianmukaiset vaihtoehdot säilöönottoon 
19 päivänä syyskuuta 2016 annetun 
julistuksen ”New York Declaration for 
Refugees and Migrant” mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 256
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Säilöönotto olisi kunkin tapauksen 
yksilöllisen arvioinnin perusteella 
määrättävä, jos on olemassa pakenemisen 
vaara, kolmannen maan kansalainen 
välttelee tai vaikeuttaa palauttamisen 
valmistelua tai maastapoistamista tai 
asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on vaaraksi yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle.

(28) Säilöönotto olisi kunkin tapauksen 
yksilöllisen arvioinnin perusteella 
määrättävä, jos on olemassa pakenemisen 
vaara, kolmannen maan kansalainen 
välttelee tai vaikeuttaa palauttamisen 
valmistelua tai maastapoistamista tai 
asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on vaaraksi yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle, erityisesti jos tämä 
kuuluu terroristiverkostoon tai vakavan 
rikollisuuden verkostoon. Tätä olisi 
sovellettava myös 16–18-vuotiaisiin 
alaikäisiin, jotka ovat toistuvasti 
syyllistyneet rikoksiin ja osoittaneet näin 
haluttomuutensa noudattaa lakia.

Or. en

Tarkistus 257
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Säilöönotto olisi kunkin tapauksen 
yksilöllisen arvioinnin perusteella 
määrättävä, jos on olemassa pakenemisen 
vaara, kolmannen maan kansalainen 
välttelee tai vaikeuttaa palauttamisen 
valmistelua tai maastapoistamista tai 
asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on vaaraksi yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle.

(28) Säilöönotto voidaan kunkin 
tapauksen yksilöllisen arvioinnin 
perusteella määrätä, jos on olemassa 
pakenemisen vaara, kolmannen maan 
kansalainen välttelee tai vaikeuttaa 
palauttamisen valmistelua tai 
maastapoistamista
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Or. en

Perustelu

Säilöönoton määräämisen ei pitäisi olla pakollista jäsenvaltioille, vaikka se olisikin 
mahdollista. Koska säilöönotto on kallista sekä jäsenvaltioille että kolmannen maan 
kansalaiselle taloudellisesti ja perusoikeuksien kannalta, säilöönoton käytön ei pitäisi olla 
oletusvaihtoehto. Komission esittämä uusi peruste ei ole riittävän täsmällinen, ja asia 
voidaan ratkaista asianmukaisesti nykyisen rikoslainsäädännön ja hallinnollisen 
lainsäädännön nojalla.

Tarkistus 258
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Säilöönotto olisi kunkin tapauksen 
yksilöllisen arvioinnin perusteella 
määrättävä, jos on olemassa pakenemisen 
vaara, kolmannen maan kansalainen 
välttelee tai vaikeuttaa palauttamisen 
valmistelua tai maastapoistamista tai 
asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on vaaraksi yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle.

(28) Säilöönotto olisi kunkin tapauksen 
yksilöllisen arvioinnin perusteella 
määrättävä, jos on olemassa pakenemisen 
vaara tai asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on vaaraksi yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle.

Or. en

Perustelu

Kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten järjestöjen mukaan ei todellakaan ole osoitettu, että 
mitä pidempi säilöönotto on, sen suurempi on toteutuneiden palautusten määrä. Tarkistus 
liittyy 18 artiklaan.

Tarkistus 259
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(28) Säilöönotto olisi kunkin tapauksen 
yksilöllisen arvioinnin perusteella 
määrättävä, jos on olemassa pakenemisen 
vaara, kolmannen maan kansalainen 
välttelee tai vaikeuttaa palauttamisen 
valmistelua tai maastapoistamista tai 
asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on vaaraksi yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle.

(28) Säilöönotto olisi kunkin tapauksen 
yksilöllisen arvioinnin perusteella 
määrättävä, jos on olemassa pakenemisen 
vaara tai asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on vaaraksi yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle tämän direktiivin 
mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 260
Nadine Morano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Säilöönotto olisi kunkin tapauksen 
yksilöllisen arvioinnin perusteella 
määrättävä, jos on olemassa pakenemisen 
vaara, kolmannen maan kansalainen 
välttelee tai vaikeuttaa palauttamisen 
valmistelua tai maastapoistamista tai 
asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on vaaraksi yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle.

(28) Jollei kunkin tapauksen 
yksilöllisestä arvioinnista muuta johdu, 
säilöönotto olisi aina määrättävä, jos on 
olemassa pakenemisen vaara, kolmannen 
maan kansalainen välttelee tai vaikeuttaa 
palauttamisen valmistelua tai 
maastapoistamista tai asianomainen 
kolmannen maan kansalainen on vaaraksi 
yleiselle järjestykselle, yleiselle 
turvallisuudelle tai valtion turvallisuudelle.

Or. fr

Tarkistus 261
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Säilöönotto olisi kunkin tapauksen 
yksilöllisen arvioinnin perusteella 

(28) Säilöönotto olisi määrättävä, jos on 
olemassa pakenemisen vaara, kolmannen 
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määrättävä, jos on olemassa pakenemisen 
vaara, kolmannen maan kansalainen 
välttelee tai vaikeuttaa palauttamisen 
valmistelua tai maastapoistamista tai 
asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on vaaraksi yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle.

maan kansalainen ei tee yhteistyötä 
maastapoistamisen kaikissa vaiheissa, 
välttelee tai vaikeuttaa palauttamisen 
valmistelua tai maastapoistamista tai 
asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on vaaraksi yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle.

Or. fr

Perustelu

Valtiollisten rajojen puute Schengen-alueen sisällä aiheuttaa sen, että on välttämätöntä ottaa 
säilöön sellaiset kolmansien maiden kansalaiset, jotka eivät ole valmiita täyteen yhteistyöhön, 
jotta voidaan ehkäistä luvaton edelleen liikkuminen toisiin jäsenvaltoihin ja lisätä 
palauttamispäätösten tehokkuutta. Kyse on siis pelotetoimesta, jolla pyritään ehkäisemään 
laitonta maahanmuuttoa tekemällä selväksi, että laittomat maahantulijat otetaan 
systemaattisesti säilöön.

Tarkistus 262
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Säilöönotto olisi kunkin tapauksen 
yksilöllisen arvioinnin perusteella 
määrättävä, jos on olemassa pakenemisen 
vaara, kolmannen maan kansalainen 
välttelee tai vaikeuttaa palauttamisen 
valmistelua tai maastapoistamista tai 
asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on vaaraksi yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle.

(28) Säilöönotto olisi oletusvaihtoehto 
erityisesti, jos on olemassa pakenemisen 
vaara, kolmannen maan kansalainen 
välttelee tai vaikeuttaa palauttamisen 
valmistelua tai maastapoistamista tai 
asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on vaaraksi yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle.

Or. nl

Perustelu

Säilöönoton olisi oltava sääntö ja kyseistä sääntöä olisi sovellettava erityisesti, kun 
muutoksenhakija ei ole yhteistyöhaluinen.
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Tarkistus 263
Nadine Morano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Kun kansallisessa 
lainsäädännössä säädetään alaikäisten 
säilöönotosta, lapsen etu ei itsessään voi 
olla este säilöönotolle, oli kyse sitten 
lapsesta itsestään, hänen perheestään tai 
hänen lähipiiristään, jotta voidaan torjua 
lapsikauppaa ja lasten vilpillistä 
tunnustamista.

Or. fr

Tarkistus 264
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Koska säilöönoton enimmäiskesto 
ei kaikissa jäsenvaltioissa riitä 
varmistamaan palauttamisen 
täytäntöönpanoa, säilöönotolle olisi 
vahvistettava 3–6 kuukauden pituinen 
pidennettävissä oleva enimmäiskesto, jotta 
palauttamismenettelyjen 
loppuunsaattamiseen on riittävästi aikaa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
vahvistettuja suojatoimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, että säilöönottoa sovelletaan 
vain silloin, kun se on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista, ja niin kauan kuin 
maastapoistamisjärjestelyt ovat käynnissä.

(29) Koska säilöönoton voi määrätä 
hallinto- tai oikeusviranomainen ja koska 
se on perusteltua ainoastaan silloin, kun 
yksilöllisen arvioinnin perusteella on 
olemassa näyttöön perustuva 
pakenemisen vaara, oikeusviranomaisen 
olisi kohtuullisen ajan kuluessa arvioitava 
kussakin yksittäisessä tapauksessa 
kolmannen maan kansalaisen säilöönoton 
tarpeellisuus ja oikeasuhteisuus 
säännöllisin väliajoin. Säilöönoton 
enimmäiskeston olisi oltava kaksi viikkoa, 
ja sitä voidaan pidentää enintään 
kahdella viikolla enintään kerran, jos se 
on välttämätöntä ja oikeasuhteista, jotta 
palauttamismenettelyt voidaan saattaa 
loppuun, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
vahvistettuja suojatoimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, että säilöönotto perustuu 
oikeuksiin, ei ole mielivaltainen ja että 
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sitä sovelletaan vain niin kauan kuin 
maastapoistamisjärjestelyt ovat käynnissä.

Or. en

Tarkistus 265
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Koska säilöönoton enimmäiskesto 
ei kaikissa jäsenvaltioissa riitä 
varmistamaan palauttamisen 
täytäntöönpanoa, säilöönotolle olisi 
vahvistettava 3–6 kuukauden pituinen 
pidennettävissä oleva enimmäiskesto, jotta 
palauttamismenettelyjen 
loppuunsaattamiseen on riittävästi aikaa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
vahvistettuja suojatoimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, että säilöönottoa sovelletaan 
vain silloin, kun se on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista, ja niin kauan kuin 
maastapoistamisjärjestelyt ovat käynnissä.

(29) Säilöönotolle olisi vahvistettava 
3 kuukauden pituinen enimmäiskesto, jotta 
palauttamismenettelyjen 
loppuunsaattamiseen on riittävästi aikaa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
vahvistettuja suojatoimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, että säilöönottoa sovelletaan 
vain silloin, kun se on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista, ja niin kauan kuin 
maastapoistamisjärjestelyt ovat käynnissä. 
Tätä määräaikaa ei saa pidentää, lukuun 
ottamatta kahta kertaa enintään kolmeksi 
kuukaudeksi kerrallaan, kussakin 
laillisuuden tutkinnan jälkeen ja 
ainoastaan tapauksissa, joissa 
jäsenvaltion viranomaisten kaikista 
kohtuullisista pyrkimyksistä huolimatta 
maastapoistaminen todennäköisesti 
kestää pidempään, koska asianomainen 
kolmannen maan kansalainen ei ole 
tehnyt yhteistyötä.

Or. en

Perustelu

Kuten useat lähteet, esimerkiksi Euroopan parlamentin vaikutustenarviointi, ovat osoittaneet, 
yhä pidemmät säilöönottoajat vaikuttavat vain vähän tehokkaasti tapahtuviin palautuksiin. 
Ihmisoikeusrikkomuksiin kohdistuvien vakavien riskien vuoksi voidaan määrätä pidennetyistä 
pidätyksistä, mutta ainoastaan silloin, kun oikeudellista tutkintaa jatketaan.



AM\1214327FI.docx 99/370 PE658.738v01-00

FI

Tarkistus 266
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Koska säilöönoton enimmäiskesto 
ei kaikissa jäsenvaltioissa riitä 
varmistamaan palauttamisen 
täytäntöönpanoa, säilöönotolle olisi 
vahvistettava 3–6 kuukauden pituinen 
pidennettävissä oleva enimmäiskesto, jotta 
palauttamismenettelyjen 
loppuunsaattamiseen on riittävästi aikaa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
vahvistettuja suojatoimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, että säilöönottoa 
sovelletaan vain silloin, kun se on 
välttämätöntä ja oikeasuhteista, ja niin 
kauan kuin maastapoistamisjärjestelyt 
ovat käynnissä.

(29) Koska säilöönoton enimmäiskesto 
ei kaikissa jäsenvaltioissa riitä 
varmistamaan palauttamisen 
täytäntöönpanoa, säilöönotolle olisi 
vahvistettava 3–6 kuukauden pituinen 
pidennettävissä oleva enimmäiskesto, jotta 
palauttamismenettelyjen 
loppuunsaattamiseen on riittävästi aikaa.

Or. fr

Perustelu

Muutos on tarpeen, jotta varmistetaan yhdenmukaisuus 18 artiklan 5 kohtaan ja 22 artiklan 
7 kohdan 2 alakohtaan tehtyjen muutosten kanssa.

Tarkistus 267
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Koska säilöönoton enimmäiskesto 
ei kaikissa jäsenvaltioissa riitä 
varmistamaan palauttamisen 
täytäntöönpanoa, säilöönotolle olisi 
vahvistettava 3–6 kuukauden pituinen 
pidennettävissä oleva enimmäiskesto, jotta 
palauttamismenettelyjen 

(29) Koska säilöönoton enimmäiskesto 
ei kaikissa jäsenvaltioissa riitä 
varmistamaan palauttamisen 
täytäntöönpanoa, säilöönotolle olisi 
vahvistettava 3–6 kuukauden pituinen, 
yhden kerran enintään vielä 6 kuukauden 
mittaiseksi ajanjaksoksi pidennettävissä 
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loppuunsaattamiseen on riittävästi aikaa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
vahvistettuja suojatoimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, että säilöönottoa sovelletaan 
vain silloin, kun se on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista, ja niin kauan kuin 
maastapoistamisjärjestelyt ovat käynnissä.

oleva enimmäiskesto, jotta 
palauttamismenettelyjen 
loppuunsaattamiseen on riittävästi aikaa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
vahvistettuja suojatoimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, että säilöönottoa sovelletaan 
vain silloin, kun se on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista, ja niin kauan kuin 
maastapoistamisjärjestelyt ovat käynnissä.

Or. it

Tarkistus 268
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Koska säilöönoton enimmäiskesto 
ei kaikissa jäsenvaltioissa riitä 
varmistamaan palauttamisen 
täytäntöönpanoa, säilöönotolle olisi 
vahvistettava 3–6 kuukauden pituinen 
pidennettävissä oleva enimmäiskesto, jotta 
palauttamismenettelyjen 
loppuunsaattamiseen on riittävästi aikaa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
vahvistettuja suojatoimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, että säilöönottoa sovelletaan 
vain silloin, kun se on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista, ja niin kauan kuin 
maastapoistamisjärjestelyt ovat käynnissä.

(29) Säilöönoton enimmäiskeston olisi 
oltava kaksi kuukautta, jota voidaan 
pidentää enintään kaksi kertaa, eli 
yhteensä enintään kuuteen kuukauteen, 
jotta palauttamismenettelyjen 
loppuunsaattamiseen on riittävästi aikaa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
vahvistettuja suojatoimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, että säilöönottoa sovelletaan 
vain silloin, kun se on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista, ja niin kauan kuin 
maastapoistamisjärjestelyt ovat käynnissä.

Or. en

Perustelu

Kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten järjestöjen mukaan ei todellakaan ole osoitettu, että 
mitä pidempi säilöönotto on, sen suurempi on toteutuneiden palautusten määrä. Tarkistus 
liittyy 18 artiklaan.

Tarkistus 269
Monika Hohlmeier, Lena Düpont
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Koska säilöönoton enimmäiskesto 
ei kaikissa jäsenvaltioissa riitä 
varmistamaan palauttamisen 
täytäntöönpanoa, säilöönotolle olisi 
vahvistettava 3–6 kuukauden pituinen 
pidennettävissä oleva enimmäiskesto, jotta 
palauttamismenettelyjen 
loppuunsaattamiseen on riittävästi aikaa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
vahvistettuja suojatoimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, että säilöönottoa sovelletaan 
vain silloin, kun se on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista, ja niin kauan kuin 
maastapoistamisjärjestelyt ovat käynnissä.

(29) Koska säilöönoton enimmäiskesto 
ei kaikissa jäsenvaltioissa riitä 
varmistamaan palauttamisen 
täytäntöönpanoa, säilöönotolle olisi 
vahvistettava 3–12 kuukauden pituinen 
pidennettävissä oleva enimmäiskesto, jotta 
palauttamismenettelyjen 
loppuunsaattamiseen on riittävästi aikaa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
vahvistettuja suojatoimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, että säilöönottoa sovelletaan 
vain silloin, kun se on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista, ja niin kauan kuin 
maastapoistamisjärjestelyt ovat käynnissä.

Or. en

Tarkistus 270
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Koska säilöönoton enimmäiskesto 
ei kaikissa jäsenvaltioissa riitä 
varmistamaan palauttamisen 
täytäntöönpanoa, säilöönotolle olisi 
vahvistettava 3–6 kuukauden pituinen 
pidennettävissä oleva enimmäiskesto, jotta 
palauttamismenettelyjen 
loppuunsaattamiseen on riittävästi aikaa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
vahvistettuja suojatoimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, että säilöönottoa sovelletaan 
vain silloin, kun se on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista, ja niin kauan kuin 
maastapoistamisjärjestelyt ovat käynnissä.

(29) Koska säilöönoton enimmäiskesto 
ei kaikissa jäsenvaltioissa riitä 
varmistamaan palauttamisen 
täytäntöönpanoa, säilöönotolle olisi 
vahvistettava 3–12 kuukauden pituinen 
pidennettävissä oleva enimmäiskesto, jotta 
palauttamismenettelyjen 
loppuunsaattamiseen on riittävästi aikaa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
vahvistettuja suojatoimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, että säilöönottoa sovelletaan 
vain silloin, kun se on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista, ja niin kauan kuin 
maastapoistamisjärjestelyt ovat käynnissä.

Or. fr
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Tarkistus 271
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Kun päätös kolmannen maan 
kansalaisen säilöönotosta on tehty osana 
hallinnollista menettelyä, tämän 
päätöksen laillisuuden arvioinnista 
vastaava tuomioistuin voi ottaa huomioon 
kaikki asiaankuuluvat seikat, todisteet ja 
havainnot, jotka osapuolet pystyvät sille 
toimittamaan.

Or. fr

Tarkistus 272
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Tämä direktiivi ei saisi estää 
jäsenvaltioita säätämästä muuttoliikettä 
koskevien sääntöjen rikkomisesta 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia ja rikosoikeudellisia 
seuraamuksia, vankeusrangaistukset 
mukaan lukien, edellyttäen, että tällaiset 
seuraamukset sopivat yhteen tämän 
direktiivin tavoitteiden kanssa eivätkä 
vaaranna tämän direktiivin soveltamista 
ja niiden yhteydessä kunnioitetaan 
täysimääräisesti perusoikeuksia.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus ei ole soveltamisalan mukainen.
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Tarkistus 273
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Tämä direktiivi ei saisi estää 
jäsenvaltioita säätämästä muuttoliikettä 
koskevien sääntöjen rikkomisesta 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia ja rikosoikeudellisia 
seuraamuksia, vankeusrangaistukset 
mukaan lukien, edellyttäen, että tällaiset 
seuraamukset sopivat yhteen tämän 
direktiivin tavoitteiden kanssa eivätkä 
vaaranna tämän direktiivin soveltamista 
ja niiden yhteydessä kunnioitetaan 
täysimääräisesti perusoikeuksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 274
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Tämä direktiivi ei saisi estää 
jäsenvaltioita säätämästä muuttoliikettä 
koskevien sääntöjen rikkomisesta 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia ja rikosoikeudellisia 
seuraamuksia, vankeusrangaistukset 
mukaan lukien, edellyttäen, että tällaiset 
seuraamukset sopivat yhteen tämän 
direktiivin tavoitteiden kanssa eivätkä 
vaaranna tämän direktiivin soveltamista 
ja niiden yhteydessä kunnioitetaan 
täysimääräisesti perusoikeuksia.

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 275
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Tämä direktiivi ei saisi estää 
jäsenvaltioita säätämästä muuttoliikettä 
koskevien sääntöjen rikkomisesta 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia ja rikosoikeudellisia 
seuraamuksia, vankeusrangaistukset 
mukaan lukien, edellyttäen, että tällaiset 
seuraamukset sopivat yhteen tämän 
direktiivin tavoitteiden kanssa eivätkä 
vaaranna tämän direktiivin soveltamista ja 
niiden yhteydessä kunnioitetaan 
täysimääräisesti perusoikeuksia.

(30) Tällä direktiivillä kannustetaan 
jäsenvaltioita säätämään muuttoliikettä 
koskevien sääntöjen rikkomisesta 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia ja rikosoikeudellisia 
seuraamuksia, vankeusrangaistukset 
mukaan lukien, erityisesti kun on kyse 
tuomituista terroristeista tai 
järjestäytyneeseen rikollisuuteen tai 
raiskauksen kaltaisiin vakaviin rikoksiin 
syyllistyneistä, edellyttäen, että tällaiset 
seuraamukset sopivat yhteen tämän 
direktiivin tavoitteiden kanssa eivätkä 
vaaranna tämän direktiivin soveltamista ja 
niiden yhteydessä kunnioitetaan 
täysimääräisesti perusoikeuksia.

Or. en

Tarkistus 276
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Tämä direktiivi ei saisi estää 
jäsenvaltioita säätämästä muuttoliikettä 
koskevien sääntöjen rikkomisesta 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia ja rikosoikeudellisia 
seuraamuksia, vankeusrangaistukset 
mukaan lukien, edellyttäen, että tällaiset 
seuraamukset sopivat yhteen tämän 
direktiivin tavoitteiden kanssa eivätkä 
vaaranna tämän direktiivin soveltamista ja 

(30) Tämä direktiivi ei pyri estämään 
jäsenvaltioita säätämästä muuttoliikettä 
koskevien sääntöjen rikkomisesta 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia ja rikosoikeudellisia 
seuraamuksia, sakko- ja 
vankeusrangaistukset mukaan lukien, 
edellyttäen, että tällaiset seuraamukset 
sopivat yhteen tämän direktiivin 
tavoitteiden kanssa eivätkä vaaranna tämän 



AM\1214327FI.docx 105/370 PE658.738v01-00

FI

niiden yhteydessä kunnioitetaan 
täysimääräisesti perusoikeuksia.

direktiivin soveltamista ja niiden 
yhteydessä kunnioitetaan täysimääräisesti 
perusoikeuksia.

Or. fr

Tarkistus 277
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Säilöön otettuja kolmansien 
maiden kansalaisia olisi kohdeltava 
inhimillisellä ja ihmisarvoisella tavalla ja 
heidän perusoikeuksiaan kunnioittaen sekä 
kansainvälistä oikeutta ja kansallista 
lainsäädäntöä noudattaen. Säilöönotto olisi 
yleensä toteutettava erityisissä 
säilöönottolaitoksissa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta lainvalvontaviranomaisten 
suorittamaa kiinniottoa, josta säädetään 
kansallisessa lainsäädännössä.

(31) Kolmansien maiden kansalaisia 
olisi kohdeltava inhimillisellä ja 
ihmisarvoisella tavalla ja heidän 
perusoikeuksiaan kunnioittaen sekä 
kansainvälistä oikeutta ja kansallista 
lainsäädäntöä noudattaen. Kolmansien 
maiden kansalaiset, joiden todetaan 
tulleen maahan laittomasti, olisi yleensä 
majoitettava avoimissa 
vastaanottolaitoksissa samalla kun 
jäsenvaltiot tarkastelevat mahdollisuuksia 
laillistaa heidän asemansa heidän 
jäsenvaltioon kohdistuvan liityntänsä 
perusteella, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta lainvalvontaviranomaisten 
suorittamaa kiinniottoa, josta säädetään 
kansallisessa lainsäädännössä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 4 kappaleeseen 
esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 278
Maria Grapini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(31) Säilöön otettuja kolmansien maiden 
kansalaisia olisi kohdeltava inhimillisellä 
ja ihmisarvoisella tavalla ja heidän 
perusoikeuksiaan kunnioittaen sekä 
kansainvälistä oikeutta ja kansallista 
lainsäädäntöä noudattaen. Säilöönotto olisi 
yleensä toteutettava erityisissä 
säilöönottolaitoksissa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta lainvalvontaviranomaisten 
suorittamaa kiinniottoa, josta säädetään 
kansallisessa lainsäädännössä.

(31) Säilöön otettuja kolmansien maiden 
kansalaisia olisi kohdeltava yhtä 
inhimillisellä ja ihmisarvoisella tavalla 
kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja heidän 
perusoikeuksiaan kunnioittaen sekä 
kansainvälistä oikeutta ja kansallista 
lainsäädäntöä noudattaen. Säilöönotto olisi 
yleensä toteutettava erityisissä 
säilöönottolaitoksissa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta lainvalvontaviranomaisten 
suorittamaa kiinniottoa, josta säädetään 
kansallisessa lainsäädännössä.

Or. ro

Tarkistus 279
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Lapsen oikeuksia sovelletaan sekä 
tapauksiin, joissa lapsi on ilman 
huoltajaa tai joutunut eroon 
huoltajastaan, että tapauksiin, joissa lapsi 
on perheen kanssa. Perheiden osalta 
jäsenvaltioiden olisi kunnioitettava ja 
suojeltava kunkin perheessä olevan 
lapsen oikeuksia ja hänen oikeuttaan 
yksityis- ja perhe-elämään sekä myös 
otettava täysimääräisesti huomioon 
perheen kanssa olevan lapsen 
turvallisuus. Olisi toteutettava 
asianmukaisia hoito- ja 
majoitusjärjestelyjä, joiden avulla lapset 
ja perheet voivat elää yhdessä yhteisöissä. 
Lapsia ei tulisi erottaa vanhemmistaan. 
Perheen yhtenäisyyden ja lapsen edun 
periaatteiden mukaisesti perheet olisi 
pidettävä yhdessä, paitsi jos lapsen 
turvallisuus on vaarassa. Lapsia ei saisi 
koskaan palauttaa pakolla. Lapsille ja 
perheille olisi annettava asiakirjat, joista 
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käy ilmi, että heidän osaltaan on 
meneillään palauttamismenettely ja että 
heitä ei oteta säilöön. Lapsille ja 
vanhemmille olisi taattava mahdollisuus 
koulutukseen, terveydenhoitoon ja muihin 
palveluihin.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 28 ja 40 kappaleeseen 
esitettyihin tarkistuksiin. Tarkistus liittyy myös tiukasti muutoksiin, joita on esitetty alaikäisten 
palauttamista ja maastapoistamista koskevaan 12 artiklaan sekä alaikäisten ja perheiden 
säilöönottoa koskevaan 20 artiklaan.

Tarkistus 280
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Kun otetaan huomioon, että 
maastapoistamistarkoituksessa 
säilöönotettuja kolmannen maan 
kansalaisia ei epäillä rikollisesta 
toiminnasta eikä heitä ole tuomittu 
rikoksista, heitä ei olisi majoitettava 
samoihin tiloihin vankien kanssa. 
Kolmannen maan kansalaiset voi pitää 
erillään vangeista muun muassa 
majoittamalla heidät omiin erityisiin 
vankilaosastoihinsa, joita käytetään 
ainoastaan tähän tarkoitukseen.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus perustuu johdanto-osan 4 kappaleeseen, ja sillä pyritään korostamaan laittomasti 
maassa oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten erityisasemaa. Lisäksi tarkistus liittyy 
läheisesti 19 artiklan 1 kohtaan.
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Tarkistus 281
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Jäsenvaltioiden velvollisuuteen 
kunnioittaa ja suojella lasten ja perheiden 
oikeuksia voi myös sisältyä mahdollisuus 
yhdistää lapsia ja heidän vanhempiaan tai 
päinvastoin Euroopan unionin 
ulkopuolisissa kolmansissa maissa.

Or. en

Tarkistus 282
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 b) Ilman huoltajaa matkustavia ja 
huoltajastaan eroon joutuneita lapsia 
avustamaan olisi nimettävä riippumaton 
ja pätevä holhooja, jolla on tarvittava 
asiantuntemus ja koulutus ja joka voisi 
varmistaa, että lapsen etu otetaan 
täysimääräisesti huomioon. Tätä varten 
holhooja olisi otettava mukaan 
menettelyyn kestävän ratkaisun 
löytämiseksi lapselle hänen etunsa 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 28 ja 40 kappaleeseen 
esitettyihin tarkistuksiin. Tarkistus liittyy myös tiukasti muutoksiin, joita on esitetty alaikäisten 
palauttamista ja maastapoistamista koskevaan 12 artiklaan sekä alaikäisten ja perheiden 
säilöönottoa koskevaan 20 artiklaan.



AM\1214327FI.docx 109/370 PE658.738v01-00

FI

Tarkistus 283
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Rajoittamatta jäsenvaltioiden 
mahdollisuutta olla soveltamatta tätä 
direktiiviä 2 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, 
kun sovelletaan asetuksen (EU) .../... 
[turvapaikkamenettelyasetus] mukaista 
rajamenettelyä, sellaisten laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten palauttamisen osalta, joiden 
kansainvälistä suojelua koskeva hakemus 
on hylätty kyseisen rajalla tapahtuvan 
turvapaikkamenettelyn mukaisesti, olisi 
noudatettava erityistä rajamenettelyä, 
jotta voidaan varmistaa, että turvapaikkaa 
ja palauttamista koskevat rajamenettelyt 
täydentävät suoraan toisiaan eikä 
menettelyihin jää aukkoja. Tällaisissa 
tapauksissa on tarpeen vahvistaa erityiset 
säännöt, joilla varmistetaan näiden 
kahden menettelyn keskinäinen 
yhtenäisyys ja synergia ja säilytetään koko 
prosessin eheys ja tehokkuus.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 284
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Rajoittamatta jäsenvaltioiden 
mahdollisuutta olla soveltamatta tätä 
direktiiviä 2 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, 
kun sovelletaan asetuksen (EU) .../... 
[turvapaikkamenettelyasetus] mukaista 

Poistetaan.
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rajamenettelyä, sellaisten laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten palauttamisen osalta, joiden 
kansainvälistä suojelua koskeva hakemus 
on hylätty kyseisen rajalla tapahtuvan 
turvapaikkamenettelyn mukaisesti, olisi 
noudatettava erityistä rajamenettelyä, 
jotta voidaan varmistaa, että turvapaikkaa 
ja palauttamista koskevat rajamenettelyt 
täydentävät suoraan toisiaan eikä 
menettelyihin jää aukkoja. Tällaisissa 
tapauksissa on tarpeen vahvistaa erityiset 
säännöt, joilla varmistetaan näiden 
kahden menettelyn keskinäinen 
yhtenäisyys ja synergia ja säilytetään koko 
prosessin eheys ja tehokkuus.

Or. en

Tarkistus 285
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Rajoittamatta jäsenvaltioiden 
mahdollisuutta olla soveltamatta tätä 
direktiiviä 2 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, 
kun sovelletaan asetuksen (EU) .../... 
[turvapaikkamenettelyasetus] mukaista 
rajamenettelyä, sellaisten laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten palauttamisen osalta, joiden 
kansainvälistä suojelua koskeva hakemus 
on hylätty kyseisen rajalla tapahtuvan 
turvapaikkamenettelyn mukaisesti, olisi 
noudatettava erityistä rajamenettelyä, 
jotta voidaan varmistaa, että turvapaikkaa 
ja palauttamista koskevat rajamenettelyt 
täydentävät suoraan toisiaan eikä 
menettelyihin jää aukkoja. Tällaisissa 
tapauksissa on tarpeen vahvistaa erityiset 
säännöt, joilla varmistetaan näiden 

Poistetaan.
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kahden menettelyn keskinäinen 
yhtenäisyys ja synergia ja säilytetään koko 
prosessin eheys ja tehokkuus.

Or. en

Perustelu

Koska 22 artikla on esitetty poistettavaksi, komission tässä uudelleenlaadinnassa 
ehdottamasta rajamenettelystä ei voida säätää asianmukaisesti tässä ottamatta huomioon 
turvapaikkamenettelyä koskevaa asetusta. Lisäksi esitettyyn rajamenettelyyn liittyy rajallisia 
oikeuksia, ja vaarana on tässä direktiivissä tarkoitettujen takeiden vaarantuminen.

Tarkistus 286
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Rajoittamatta jäsenvaltioiden 
mahdollisuutta olla soveltamatta tätä 
direktiiviä 2 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, 
kun sovelletaan asetuksen (EU) .../... 
[turvapaikkamenettelyasetus] mukaista 
rajamenettelyä, sellaisten laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten palauttamisen osalta, joiden 
kansainvälistä suojelua koskeva hakemus 
on hylätty kyseisen rajalla tapahtuvan 
turvapaikkamenettelyn mukaisesti, olisi 
noudatettava erityistä rajamenettelyä, 
jotta voidaan varmistaa, että turvapaikkaa 
ja palauttamista koskevat rajamenettelyt 
täydentävät suoraan toisiaan eikä 
menettelyihin jää aukkoja. Tällaisissa 
tapauksissa on tarpeen vahvistaa erityiset 
säännöt, joilla varmistetaan näiden 
kahden menettelyn keskinäinen 
yhtenäisyys ja synergia ja säilytetään koko 
prosessin eheys ja tehokkuus.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tarvitaan johdonmukaisuutta. Selkeys ja johdonmukaisuus ovat parhaita välineitä 
ihmisoikeuksien loukkausten välttämiseksi. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, mitä 2 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa on säädetty. Lisäksi tämä tarkistus liittyy 22 artiklaan ja ilman asiaa 
koskevaa päätöstä turvapaikkamenettelyasetuksessa, jossa vahvistetaan kaikki rajamenettelyä 
ja erityisesti suojatoimia koskevat säännökset, 22 artiklaa on lähes mahdotonta muuttaa 
vaarantamatta perusoikeuksien loukkaamista.

Tarkistus 287
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Rajoittamatta jäsenvaltioiden 
mahdollisuutta olla soveltamatta tätä 
direktiiviä 2 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, kun 
sovelletaan asetuksen (EU) .../... 
[turvapaikkamenettelyasetus] mukaista 
rajamenettelyä, sellaisten laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten palauttamisen osalta, joiden 
kansainvälistä suojelua koskeva hakemus 
on hylätty kyseisen rajalla tapahtuvan 
turvapaikkamenettelyn mukaisesti, olisi 
noudatettava erityistä rajamenettelyä, jotta 
voidaan varmistaa, että turvapaikkaa ja 
palauttamista koskevat rajamenettelyt 
täydentävät suoraan toisiaan eikä 
menettelyihin jää aukkoja. Tällaisissa 
tapauksissa on tarpeen vahvistaa erityiset 
säännöt, joilla varmistetaan näiden kahden 
menettelyn keskinäinen yhtenäisyys ja 
synergia ja säilytetään koko prosessin 
eheys ja tehokkuus.

(32) Rajoittamatta jäsenvaltioiden 
mahdollisuutta olla soveltamatta tätä 
direktiiviä 2 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, kun 
sovelletaan asetuksen (EU) .../... 
[turvapaikkamenettelyasetus] mukaista 
rajamenettelyä, sellaisten laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten palauttamisen osalta, joiden 
kansainvälistä suojelua koskeva hakemus 
on hylätty kyseisen rajalla tapahtuvan 
turvapaikkamenettelyn mukaisesti, olisi 
noudatettava erityistä rajamenettelyä, jotta 
voidaan varmistaa, että turvapaikkaa ja 
palauttamista koskevat rajamenettelyt 
täydentävät suoraan toisiaan eikä 
menettelyihin jää aukkoja. Tällaisissa 
tapauksissa on tarpeen vahvistaa erityiset 
säännöt, joilla varmistetaan näiden kahden 
menettelyn keskinäinen yhtenäisyys ja 
synergia ja säilytetään koko prosessin 
eheys ja tehokkuus. Jäsenvaltioiden olisi 
voitava luottaa asianmukaiseen unionin 
rahoitukseen rajamenettelyn yhteydessä 
tarvittavien toimien suorittamiseksi.

Or. fr
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Tarkistus 288
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jotta rajamenettelyn yhteydessä 
voidaan varmistaa tuloksellinen 
palauttaminen, määräaikaa 
vapaaehtoiselle poistumiselle ei pitäisi 
myöntää. Määräaika vapaaehtoiselle 
poistumiselle olisi kuitenkin myönnettävä 
sellaisille kolmansien maiden 
kansalaisille, joilla on voimassa oleva 
matkustusasiakirja ja jotka tekevät 
yhteistyötä jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa 
palauttamismenettelyjen kaikissa 
vaiheissa. Tällaisissa tapauksissa 
kolmansien maiden kansalaisten olisi 
pakenemisen estämiseksi luovutettava 
matkustusasiakirjansa toimivaltaisen 
viranomaisen haltuun aina 
poistumiseensa saakka.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 289
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jotta rajamenettelyn yhteydessä 
voidaan varmistaa tuloksellinen 
palauttaminen, määräaikaa 
vapaaehtoiselle poistumiselle ei pitäisi 
myöntää. Määräaika vapaaehtoiselle 
poistumiselle olisi kuitenkin myönnettävä 
sellaisille kolmansien maiden 
kansalaisille, joilla on voimassa oleva 
matkustusasiakirja ja jotka tekevät 
yhteistyötä jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

Poistetaan.
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viranomaisten kanssa 
palauttamismenettelyjen kaikissa 
vaiheissa. Tällaisissa tapauksissa 
kolmansien maiden kansalaisten olisi 
pakenemisen estämiseksi luovutettava 
matkustusasiakirjansa toimivaltaisen 
viranomaisen haltuun aina 
poistumiseensa saakka.

Or. en

Tarkistus 290
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jotta rajamenettelyn yhteydessä 
voidaan varmistaa tuloksellinen 
palauttaminen, määräaikaa 
vapaaehtoiselle poistumiselle ei pitäisi 
myöntää. Määräaika vapaaehtoiselle 
poistumiselle olisi kuitenkin myönnettävä 
sellaisille kolmansien maiden 
kansalaisille, joilla on voimassa oleva 
matkustusasiakirja ja jotka tekevät 
yhteistyötä jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa 
palauttamismenettelyjen kaikissa 
vaiheissa. Tällaisissa tapauksissa 
kolmansien maiden kansalaisten olisi 
pakenemisen estämiseksi luovutettava 
matkustusasiakirjansa toimivaltaisen 
viranomaisen haltuun aina 
poistumiseensa saakka.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska 22 artikla on esitetty poistettavaksi, komission tässä uudelleenlaadinnassa 
ehdottamasta rajamenettelystä ei voida säätää asianmukaisesti tässä ottamatta huomioon 
turvapaikkamenettelyä koskevaa asetusta. Lisäksi esitettyyn rajamenettelyyn liittyy rajallisia 
oikeuksia, ja vaarana on tässä direktiivissä tarkoitettujen takeiden vaarantuminen.
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Tarkistus 291
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jotta rajamenettelyn yhteydessä 
voidaan varmistaa tuloksellinen 
palauttaminen, määräaikaa 
vapaaehtoiselle poistumiselle ei pitäisi 
myöntää. Määräaika vapaaehtoiselle 
poistumiselle olisi kuitenkin myönnettävä 
sellaisille kolmansien maiden kansalaisille, 
joilla on voimassa oleva matkustusasiakirja 
ja jotka tekevät yhteistyötä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
palauttamismenettelyjen kaikissa vaiheissa. 
Tällaisissa tapauksissa kolmansien maiden 
kansalaisten olisi pakenemisen estämiseksi 
luovutettava matkustusasiakirjansa 
toimivaltaisen viranomaisen haltuun aina 
poistumiseensa saakka.

(33) Määräaika vapaaehtoiselle 
poistumiselle olisi myönnettävä sellaisille 
kolmansien maiden kansalaisille, joilla on 
voimassa oleva matkustusasiakirja ja jotka 
tekevät yhteistyötä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
palauttamismenettelyjen kaikissa vaiheissa. 
Tällaisissa tapauksissa kolmansien maiden 
kansalaisten olisi pakenemisen estämiseksi 
luovutettava matkustusasiakirjansa 
toimivaltaisen viranomaisen haltuun aina 
poistumiseensa saakka.

Or. en

Tarkistus 292
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jotta rajamenettelyn yhteydessä 
voidaan varmistaa tuloksellinen 
palauttaminen, määräaikaa 
vapaaehtoiselle poistumiselle ei pitäisi 
myöntää. Määräaika vapaaehtoiselle 
poistumiselle olisi kuitenkin myönnettävä 
sellaisille kolmansien maiden kansalaisille, 
joilla on voimassa oleva matkustusasiakirja 
ja jotka tekevät yhteistyötä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 

(33) Määräaika vapaaehtoiselle 
poistumiselle voidaan poikkeuksellisissa 
olosuhteissa myöntää sellaisille 
kolmansien maiden kansalaisille, joilla on 
voimassa oleva matkustusasiakirja ja jotka 
tekevät yhteistyötä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
palauttamismenettelyjen kaikissa vaiheissa. 
Tällaisissa tapauksissa kolmansien maiden 
kansalaisten olisi pakenemisen estämiseksi 
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palauttamismenettelyjen kaikissa vaiheissa. 
Tällaisissa tapauksissa kolmansien maiden 
kansalaisten olisi pakenemisen estämiseksi 
luovutettava matkustusasiakirjansa 
toimivaltaisen viranomaisen haltuun aina 
poistumiseensa saakka.

luovutettava matkustusasiakirjansa 
toimivaltaisen viranomaisen haltuun aina 
poistumiseensa saakka.

Or. nl

Perustelu

Pakkoon perustuvan paluun pitäisi olla oletusvaihtoehto, kun otetaan huomioon 
tämänhetkisten vapaaehtoiseen paluuseen perustuvien politiikkojen täydellinen 
epäonnistuminen.

Tarkistus 293
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jotta rajamenettelyn yhteydessä 
voidaan varmistaa tuloksellinen 
palauttaminen, määräaikaa vapaaehtoiselle 
poistumiselle ei pitäisi myöntää. 
Määräaika vapaaehtoiselle poistumiselle 
olisi kuitenkin myönnettävä sellaisille 
kolmansien maiden kansalaisille, joilla on 
voimassa oleva matkustusasiakirja ja jotka 
tekevät yhteistyötä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
palauttamismenettelyjen kaikissa vaiheissa. 
Tällaisissa tapauksissa kolmansien maiden 
kansalaisten olisi pakenemisen estämiseksi 
luovutettava matkustusasiakirjansa 
toimivaltaisen viranomaisen haltuun aina 
poistumiseensa saakka.

(33) Jotta rajamenettelyn yhteydessä 
voidaan varmistaa tuloksellinen 
palauttaminen, tämän menettelyn 
puitteissa ei olisi myönnettävä määräaikaa 
vapaaehtoiselle poistumiselle. Määräaika 
vapaaehtoiselle poistumiselle voidaan 
kuitenkin myöntää sellaisille kolmansien 
maiden kansalaisille, joilla on voimassa 
oleva matkustusasiakirja ja jotka tekevät 
yhteistyötä jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa 
palauttamismenettelyjen kaikissa vaiheissa. 
Tällaisissa tapauksissa kolmansien maiden 
kansalaisten olisi pakenemisen estämiseksi 
luovutettava matkustusasiakirjansa 
toimivaltaisen viranomaisen haltuun aina 
poistumiseensa saakka.

Or. fr

Tarkistus 294
Monika Hohlmeier, Lena Düpont
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jotta rajamenettelyn yhteydessä 
voidaan varmistaa tuloksellinen 
palauttaminen, määräaikaa vapaaehtoiselle 
poistumiselle ei pitäisi myöntää. Määräaika 
vapaaehtoiselle poistumiselle olisi 
kuitenkin myönnettävä sellaisille 
kolmansien maiden kansalaisille, joilla on 
voimassa oleva matkustusasiakirja ja jotka 
tekevät yhteistyötä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
palauttamismenettelyjen kaikissa vaiheissa. 
Tällaisissa tapauksissa kolmansien maiden 
kansalaisten olisi pakenemisen estämiseksi 
luovutettava matkustusasiakirjansa 
toimivaltaisen viranomaisen haltuun aina 
poistumiseensa saakka.

(33) Jotta rajamenettelyn yhteydessä 
voidaan varmistaa tuloksellinen 
palauttaminen, määräaikaa vapaaehtoiselle 
poistumiselle ei pitäisi myöntää. Määräaika 
vapaaehtoiselle poistumiselle voidaan 
kuitenkin myöntää sellaisille kolmansien 
maiden kansalaisille, joilla on voimassa 
oleva matkustusasiakirja ja jotka tekevät 
täysimääräistä yhteistyötä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
palauttamismenettelyjen kaikissa vaiheissa. 
Tällaisissa tapauksissa kolmansien maiden 
kansalaisten olisi pakenemisen estämiseksi 
luovutettava matkustusasiakirjansa 
toimivaltaisen viranomaisen haltuun aina 
poistumiseensa saakka.

Or. en

Tarkistus 295
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Jotta asia voidaan käsitellä 
nopeasti, on tarpeen määrittää 
enimmäismääräaika muutoksen 
hakemiselle palauttamispäätökseen, joka 
on tehty kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämistä koskevan, 
rajamenettelyssä annetun lainvoimaisen 
päätöksen jälkeen.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 296
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Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Jotta asia voidaan käsitellä 
nopeasti, on tarpeen määrittää 
enimmäismääräaika muutoksen 
hakemiselle palauttamispäätökseen, joka 
on tehty kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämistä koskevan, 
rajamenettelyssä annetun lainvoimaisen 
päätöksen jälkeen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska 22 artikla on esitetty poistettavaksi, komission tässä uudelleenlaadinnassa 
ehdottamasta rajamenettelystä ei voida säätää asianmukaisesti tässä ottamatta huomioon 
turvapaikkamenettelyä koskevaa asetusta. Lisäksi esitettyyn rajamenettelyyn liittyy rajallisia 
oikeuksia, ja vaarana on tässä direktiivissä tarkoitettujen takeiden vaarantuminen.

Tarkistus 297
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Jotta asia voidaan käsitellä 
nopeasti, on tarpeen määrittää 
enimmäismääräaika muutoksen 
hakemiselle palauttamispäätökseen, joka 
on tehty kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämistä koskevan, 
rajamenettelyssä annetun lainvoimaisen 
päätöksen jälkeen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 298
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Jotta asia voidaan käsitellä 
nopeasti, on tarpeen määrittää 
enimmäismääräaika muutoksen 
hakemiselle palauttamispäätökseen, joka 
on tehty kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämistä koskevan, 
rajamenettelyssä annetun lainvoimaisen 
päätöksen jälkeen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 22 artiklan poistamiseen.

Tarkistus 299
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Jotta asia voidaan käsitellä 
nopeasti, on tarpeen määrittää 
enimmäismääräaika muutoksen 
hakemiselle palauttamispäätökseen, joka 
on tehty kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämistä koskevan, 
rajamenettelyssä annetun lainvoimaisen 
päätöksen jälkeen.

(34) Jotta asia voidaan käsitellä nopeasti 
ja tehokkaasti, on tarpeen määrittää 
enimmäismääräaika muutoksen 
hakemiselle palauttamispäätökseen, joka 
on tehty kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämistä koskevan, 
rajamenettelyssä annetun lainvoimaisen 
päätöksen jälkeen.

Or. fr

Tarkistus 300
Tom Vandendriessche
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Jotta asia voidaan käsitellä 
nopeasti, on tarpeen määrittää 
enimmäismääräaika muutoksen 
hakemiselle palauttamispäätökseen, joka 
on tehty kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämistä koskevan, 
rajamenettelyssä annetun lainvoimaisen 
päätöksen jälkeen.

(34) Jotta asia voidaan käsitellä 
nopeasti, on tarpeen määrittää 
enimmäismääräaika muutoksen 
hakemiselle palauttamispäätökseen, joka 
on tehty kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämistä koskevan, 
rajamenettelyssä annetun päätöksen 
yhteydessä, viimeisintään.

Or. nl

Perustelu

Jäljelle olisi jäätävä vain yksi muutoksenhaku yhteen hallinnolliseen toimenpiteeseen, joka 
sisältää sekä palauttamispäätöksen että päätöksen, joka koskee kansainvälistä suojelua 
koskevaa hakemusta. Ilmaisu ”onko päätös lainvoimainen vai ei” on tarpeeton ja tuo 
menettelyyn epäselvyyttä.

Tarkistus 301
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Rajamenettelyn yhteydessä tehtyyn 
palauttamispäätökseen kohdistuvalla 
muutoksenhaulla olisi oltava 
automaattinen lykkäävä vaikutus 
tapauksissa, joissa on vaarana 
palauttamiskiellon periaatteen 
rikkominen, joissa kyseisen kolmannen 
maan kansalaisen tilanne on muuttunut 
merkittävästi sen jälkeen, kun rajalla 
tapahtuvassa turvapaikkamenettelyssä on 
tehty päätös hänen kansainvälistä 
suojelua koskevan hakemuksensa 
hylkäämisestä, tai joissa rajalla 
tapahtuvassa turvapaikkamenettelyssä 
tehtyä, kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämispäätöstä koskevia 

Poistetaan.
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oikeussuojakeinoja ei tosiasiallisesti ole 
käytetty.

Or. it

Tarkistus 302
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Rajamenettelyn yhteydessä tehtyyn 
palauttamispäätökseen kohdistuvalla 
muutoksenhaulla olisi oltava 
automaattinen lykkäävä vaikutus 
tapauksissa, joissa on vaarana 
palauttamiskiellon periaatteen 
rikkominen, joissa kyseisen kolmannen 
maan kansalaisen tilanne on muuttunut 
merkittävästi sen jälkeen, kun rajalla 
tapahtuvassa turvapaikkamenettelyssä on 
tehty päätös hänen kansainvälistä 
suojelua koskevan hakemuksensa 
hylkäämisestä, tai joissa rajalla 
tapahtuvassa turvapaikkamenettelyssä 
tehtyä, kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämispäätöstä koskevia 
oikeussuojakeinoja ei tosiasiallisesti ole 
käytetty.

Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

Kuten aiemmin on todettu, palauttamispäätöksen ja päätöksen, joka koskee hakemuksen 
hylkäämistä, on oltava osa yhtä ja samaa hallinnollista toimenpidettä. Tämän vuoksi tässä 
johdanto-osan kappaleessa esitetyt tärkeimmät perustelut ovat tarpeettomia. 
Palauttamiskiellon periaate on jo riittävässä määrin vahvistettu tässä tekstissä.

Tarkistus 303
Nadine Morano

Ehdotus direktiiviksi
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Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Rajamenettelyn yhteydessä tehtyyn 
palauttamispäätökseen kohdistuvalla 
muutoksenhaulla olisi oltava 
automaattinen lykkäävä vaikutus 
tapauksissa, joissa on vaarana 
palauttamiskiellon periaatteen 
rikkominen, joissa kyseisen kolmannen 
maan kansalaisen tilanne on muuttunut 
merkittävästi sen jälkeen, kun rajalla 
tapahtuvassa turvapaikkamenettelyssä on 
tehty päätös hänen kansainvälistä 
suojelua koskevan hakemuksensa 
hylkäämisestä, tai joissa rajalla 
tapahtuvassa turvapaikkamenettelyssä 
tehtyä, kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämispäätöstä koskevia 
oikeussuojakeinoja ei tosiasiallisesti ole 
käytetty.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 304
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Rajamenettelyn yhteydessä tehtyyn 
palauttamispäätökseen kohdistuvalla 
muutoksenhaulla olisi oltava 
automaattinen lykkäävä vaikutus 
tapauksissa, joissa on vaarana 
palauttamiskiellon periaatteen 
rikkominen, joissa kyseisen kolmannen 
maan kansalaisen tilanne on muuttunut 
merkittävästi sen jälkeen, kun rajalla 
tapahtuvassa turvapaikkamenettelyssä on 
tehty päätös hänen kansainvälistä 
suojelua koskevan hakemuksensa 
hylkäämisestä, tai joissa rajalla 
tapahtuvassa turvapaikkamenettelyssä 

Poistetaan.
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tehtyä, kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämispäätöstä koskevia 
oikeussuojakeinoja ei tosiasiallisesti ole 
käytetty.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 22 artiklan poistamiseen.

Tarkistus 305
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Rajamenettelyn yhteydessä tehtyyn 
palauttamispäätökseen kohdistuvalla 
muutoksenhaulla olisi oltava 
automaattinen lykkäävä vaikutus 
tapauksissa, joissa on vaarana 
palauttamiskiellon periaatteen 
rikkominen, joissa kyseisen kolmannen 
maan kansalaisen tilanne on muuttunut 
merkittävästi sen jälkeen, kun rajalla 
tapahtuvassa turvapaikkamenettelyssä on 
tehty päätös hänen kansainvälistä 
suojelua koskevan hakemuksensa 
hylkäämisestä, tai joissa rajalla 
tapahtuvassa turvapaikkamenettelyssä 
tehtyä, kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämispäätöstä koskevia 
oikeussuojakeinoja ei tosiasiallisesti ole 
käytetty.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 306
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Ehdotus direktiiviksi
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Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Rajamenettelyn yhteydessä tehtyyn 
palauttamispäätökseen kohdistuvalla 
muutoksenhaulla olisi oltava 
automaattinen lykkäävä vaikutus 
tapauksissa, joissa on vaarana 
palauttamiskiellon periaatteen 
rikkominen, joissa kyseisen kolmannen 
maan kansalaisen tilanne on muuttunut 
merkittävästi sen jälkeen, kun rajalla 
tapahtuvassa turvapaikkamenettelyssä on 
tehty päätös hänen kansainvälistä 
suojelua koskevan hakemuksensa 
hylkäämisestä, tai joissa rajalla 
tapahtuvassa turvapaikkamenettelyssä 
tehtyä, kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämispäätöstä koskevia 
oikeussuojakeinoja ei tosiasiallisesti ole 
käytetty.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska 22 artikla on esitetty poistettavaksi, komission tässä uudelleenlaadinnassa 
ehdottamasta rajamenettelystä ei voida säätää asianmukaisesti tässä ottamatta huomioon 
turvapaikkamenettelyä koskevaa asetusta. Lisäksi esitettyyn rajamenettelyyn liittyy rajallisia 
oikeuksia, ja vaarana on tässä direktiivissä tarkoitettujen takeiden vaarantuminen.

Tarkistus 307
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Rajamenettelyn yhteydessä tehtyyn 
palauttamispäätökseen kohdistuvalla 
muutoksenhaulla olisi oltava 
automaattinen lykkäävä vaikutus 
tapauksissa, joissa on vaarana 
palauttamiskiellon periaatteen 

(35) Rajamenettelyn yhteydessä tehtyyn 
palauttamispäätökseen kohdistuvalla 
muutoksenhaulla ei olisi oltava 
automaattista lykkäävää vaikutusta.
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rikkominen, joissa kyseisen kolmannen 
maan kansalaisen tilanne on muuttunut 
merkittävästi sen jälkeen, kun rajalla 
tapahtuvassa turvapaikkamenettelyssä on 
tehty päätös hänen kansainvälistä 
suojelua koskevan hakemuksensa 
hylkäämisestä, tai joissa rajalla 
tapahtuvassa turvapaikkamenettelyssä 
tehtyä, kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämispäätöstä koskevia 
oikeussuojakeinoja ei tosiasiallisesti ole 
käytetty.

Or. fr

Tarkistus 308
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) On välttämätöntä ja oikeasuhteista 
varmistaa, että kolmannen maan 
kansalainen, joka on jo otettu säilöön 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksensa tarkastelun aikana osana 
rajalla tapahtuvaa turvapaikkamenettelyä, 
voidaan pitää säilössä palauttamisen 
valmistelemiseksi ja/tai 
maastapoistamismenettelyn 
toteuttamiseksi sen jälkeen, kun hänen 
hakemuksensa on hylätty. Sen 
välttämiseksi, että kolmannen maan 
kansalainen vapautuu automaattisesti 
säilöstä ja hänelle sallitaan pääsy 
jäsenvaltion alueelle huolimatta siitä, että 
häneltä on evätty oleskeluoikeus, 
tarvitaan rajoitettu ajanjakso, jonka 
kuluessa rajalla tehty palauttamispäätös 
voidaan pyrkiä panemaan täytäntöön. 
Asianomainen kolmannen maan 
kansalainen voidaan ottaa säilöön 
rajamenettelyn yhteydessä enintään 
neljän kuukauden ajaksi ja niin pitkäksi 
aikaa kuin asianmukaisella ripeydellä 

Poistetaan.
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hoidettavat maastapoistamisjärjestelyt 
ovat kesken. Kyseinen säilöönottoaika ei 
saisi rajoittaa muiden tässä direktiivissä 
säädettyjen säilöönottoaikojen 
soveltamista. Jos palauttamista ei ole 
voitu panna täytäntöön ennen ensin 
mainitun ajanjakson päättymistä, voidaan 
määrätä kolmannen maan kansalaisen 
säilöönoton jatkamisesta tämän 
direktiivin jonkin muun säännöksen 
nojalla ja ajaksi, josta säädetään 
kyseisessä säännöksessä.

Or. it

Tarkistus 309
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

On välttämätöntä ja oikeasuhteista 
varmistaa, että kolmannen maan 
kansalainen, joka on jo otettu säilöön 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksensa tarkastelun aikana osana 
rajalla tapahtuvaa turvapaikkamenettelyä, 
voidaan pitää säilössä palauttamisen 
valmistelemiseksi ja/tai 
maastapoistamismenettelyn 
toteuttamiseksi sen jälkeen, kun hänen 
hakemuksensa on hylätty. Sen 
välttämiseksi, että kolmannen maan 
kansalainen vapautuu automaattisesti 
säilöstä ja hänelle sallitaan pääsy 
jäsenvaltion alueelle huolimatta siitä, että 
häneltä on evätty oleskeluoikeus, 
tarvitaan rajoitettu ajanjakso, jonka 
kuluessa rajalla tehty palauttamispäätös 
voidaan pyrkiä panemaan täytäntöön. 
Asianomainen kolmannen maan 
kansalainen voidaan ottaa säilöön 
rajamenettelyn yhteydessä enintään 
neljän kuukauden ajaksi ja niin pitkäksi 
aikaa kuin asianmukaisella ripeydellä 

Poistetaan.
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hoidettavat maastapoistamisjärjestelyt 
ovat kesken. Kyseinen säilöönottoaika ei 
saisi rajoittaa muiden tässä direktiivissä 
säädettyjen säilöönottoaikojen 
soveltamista. Jos palauttamista ei ole 
voitu panna täytäntöön ennen ensin 
mainitun ajanjakson päättymistä, voidaan 
määrätä kolmannen maan kansalaisen 
säilöönoton jatkamisesta tämän 
direktiivin jonkin muun säännöksen 
nojalla ja ajaksi, josta säädetään 
kyseisessä säännöksessä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 22 artiklan poistamiseen.

Tarkistus 310
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) On välttämätöntä ja oikeasuhteista 
varmistaa, että kolmannen maan 
kansalainen, joka on jo otettu säilöön 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksensa tarkastelun aikana osana 
rajalla tapahtuvaa turvapaikkamenettelyä, 
voidaan pitää säilössä palauttamisen 
valmistelemiseksi ja/tai 
maastapoistamismenettelyn 
toteuttamiseksi sen jälkeen, kun hänen 
hakemuksensa on hylätty. Sen 
välttämiseksi, että kolmannen maan 
kansalainen vapautuu automaattisesti 
säilöstä ja hänelle sallitaan pääsy 
jäsenvaltion alueelle huolimatta siitä, että 
häneltä on evätty oleskeluoikeus, 
tarvitaan rajoitettu ajanjakso, jonka 
kuluessa rajalla tehty palauttamispäätös 
voidaan pyrkiä panemaan täytäntöön. 
Asianomainen kolmannen maan 

Poistetaan.
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kansalainen voidaan ottaa säilöön 
rajamenettelyn yhteydessä enintään 
neljän kuukauden ajaksi ja niin pitkäksi 
aikaa kuin asianmukaisella ripeydellä 
hoidettavat maastapoistamisjärjestelyt 
ovat kesken. Kyseinen säilöönottoaika ei 
saisi rajoittaa muiden tässä direktiivissä 
säädettyjen säilöönottoaikojen 
soveltamista. Jos palauttamista ei ole 
voitu panna täytäntöön ennen ensin 
mainitun ajanjakson päättymistä, voidaan 
määrätä kolmannen maan kansalaisen 
säilöönoton jatkamisesta tämän 
direktiivin jonkin muun säännöksen 
nojalla ja ajaksi, josta säädetään 
kyseisessä säännöksessä.

Or. en

Tarkistus 311
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) On välttämätöntä ja oikeasuhteista 
varmistaa, että kolmannen maan 
kansalainen, joka on jo otettu säilöön 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksensa tarkastelun aikana osana 
rajalla tapahtuvaa turvapaikkamenettelyä, 
voidaan pitää säilössä palauttamisen 
valmistelemiseksi ja/tai 
maastapoistamismenettelyn 
toteuttamiseksi sen jälkeen, kun hänen 
hakemuksensa on hylätty. Sen 
välttämiseksi, että kolmannen maan 
kansalainen vapautuu automaattisesti 
säilöstä ja hänelle sallitaan pääsy 
jäsenvaltion alueelle huolimatta siitä, että 
häneltä on evätty oleskeluoikeus, 
tarvitaan rajoitettu ajanjakso, jonka 
kuluessa rajalla tehty palauttamispäätös 
voidaan pyrkiä panemaan täytäntöön. 

Poistetaan.
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Asianomainen kolmannen maan 
kansalainen voidaan ottaa säilöön 
rajamenettelyn yhteydessä enintään 
neljän kuukauden ajaksi ja niin pitkäksi 
aikaa kuin asianmukaisella ripeydellä 
hoidettavat maastapoistamisjärjestelyt 
ovat kesken. Kyseinen säilöönottoaika ei 
saisi rajoittaa muiden tässä direktiivissä 
säädettyjen säilöönottoaikojen 
soveltamista. Jos palauttamista ei ole 
voitu panna täytäntöön ennen ensin 
mainitun ajanjakson päättymistä, voidaan 
määrätä kolmannen maan kansalaisen 
säilöönoton jatkamisesta tämän 
direktiivin jonkin muun säännöksen 
nojalla ja ajaksi, josta säädetään 
kyseisessä säännöksessä.

Or. en

Perustelu

Koska 22 artikla on esitetty poistettavaksi, komission tässä uudelleenlaadinnassa 
ehdottamasta rajamenettelystä ei voida säätää asianmukaisesti tässä ottamatta huomioon 
turvapaikkamenettelyä koskevaa asetusta. Lisäksi esitettyyn rajamenettelyyn liittyy rajallisia 
oikeuksia, ja vaarana on tässä direktiivissä tarkoitettujen takeiden vaarantuminen.

Tarkistus 312
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Jäsenvaltioiden olisi saatava 
nopeasti käyttöönsä tiedot toistensa 
antamista palauttamispäätöksistä ja 
maahantulokielloista. Tällaisen käyttöön 
saamisen olisi tapahduttava asetuksen 
(EU) …/… (EU) …/…14 [asetus 
Schengenin tietojärjestelmän käytöstä 
laittomasti oleskelevien kolmansien 
maiden kansalaisten palauttamisessa] ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1987/2006 15 
mukaisesti, myös jotta näiden päätösten 

Poistetaan.
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vastavuoroinen tunnustaminen neuvoston 
direktiivin 2001/40/EY16 ja neuvoston 
päätöksen 2004/191/EY17 nojalla on 
toimivaltaisille viranomaisille helpompaa.
_________________
14 [Asetus Schengenin tietojärjestelmän 
käytöstä laittomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten 
palauttamisessa] (EUVL L …).
15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1987/2006, annettu 
20 päivänä joulukuuta 2006, toisen 
sukupolven Schengenin tietojärjestelmän 
(SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja 
käytöstä (EUVL L 381, 28.12.2006, s. 4).
16 Neuvoston direktiivi 2001/40/EY, 
annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, 
kolmansien maiden kansalaisia koskevien 
maastapoistamispäätösten 
vastavuoroisesta tunnustamisesta (EYVL 
L 149, 2.6.2001, s. 34).
17 Neuvoston direktiivi 2001/40/EY, 
annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, 
kolmansien maiden kansalaisia koskevien 
maastapoistamispäätösten 
vastavuoroisesta tunnustamisesta (EYVL 
L 149, 2.6.2001, s. 34) ja neuvoston 
päätös 2004/191/EY, tehty 23 päivänä 
helmikuuta 2004, kolmansien maiden 
kansalaisia koskevien 
maastapoistamispäätösten 
vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun 
direktiivin 2001/40/EY soveltamisesta 
aiheutuvan taloudellisen epätasapainon 
korvaamista koskevista perusteista ja 
käytännön järjestelyistä (EUVL L 60, 
27.2.2004, s. 55).

Or. en

Tarkistus 313
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
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Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(37 a) Palauttamispäätösten 
vastavuoroinen tunnustaminen voi auttaa 
varmistamaan palauttamisten 
tehokkaamman toteuttamisen. 
Jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä 
kaikkia yhteistyö- ja tietojenvaihtokeinoja, 
joita on tätä varten käytettävissä. 
Komission olisi arvioitava palauttamista 
koskevia unionin säädöksiä tavoitteenaan 
tehdä palauttamispäätösten 
täytäntöönpanosta yhtenäisempää ja 
johdonmukaisempaa ja vähentää 
kansallisten viranomaisten hallinnollista 
rasitetta erityisesti palauttamispäätösten 
vastavuoroisen tunnustamisen avulla, ja 
sen olisi harkittava tämänsuuntaisen 
lainsäädäntöehdotuksen esittämistä. 

Or. fr

Tarkistus 314
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Palauttamisprosessin tehokkuutta 
edistää osaltaan palauttamisen 
hallintajärjestelmien perustaminen 
jäsenvaltioihin. Kunkin kansallisen 
järjestelmän olisi annettava 
yksittäistapausten valvonnan ja 
seurannan kannalta merkityksellistä 
ajantasaista tietoa kolmansien maiden 
kansalaisten henkilöllisyydestä ja 
oikeudellisesta asemasta. Jotta tällaiset 
kansalliset palauttamiseen liittyvät 
järjestelmät toimisivat tehokkaasti ja jotta 
voitaisiin vähentää merkittävästi 
hallinnollista rasitusta, ne olisi 
palauttamiseen liittyvien tietojen 

Poistetaan.
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syöttämisen helpottamiseksi ja 
nopeuttamiseksi kytkettävä Schengenin 
tietojärjestelmään sekä Euroopan raja- ja 
merivartioviraston asetuksen (EU) .../... 
[eurooppalaista raja- ja merivartiostoa 
koskeva asetus] mukaisesti perustamaan 
keskusjärjestelmään.

Or. en

Tarkistus 315
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Palauttamisprosessin tehokkuutta 
edistää osaltaan palauttamisen 
hallintajärjestelmien perustaminen 
jäsenvaltioihin. Kunkin kansallisen 
järjestelmän olisi annettava 
yksittäistapausten valvonnan ja seurannan 
kannalta merkityksellistä ajantasaista tietoa 
kolmansien maiden kansalaisten 
henkilöllisyydestä ja oikeudellisesta 
asemasta. Jotta tällaiset kansalliset 
palauttamiseen liittyvät järjestelmät 
toimisivat tehokkaasti ja jotta voitaisiin 
vähentää merkittävästi hallinnollista 
rasitusta, ne olisi palauttamiseen liittyvien 
tietojen syöttämisen helpottamiseksi ja 
nopeuttamiseksi kytkettävä Schengenin 
tietojärjestelmään sekä Euroopan raja- ja 
merivartioviraston asetuksen (EU) .../... 
[eurooppalaista raja- ja merivartiostoa 
koskeva asetus] mukaisesti perustamaan 
keskusjärjestelmään.

(38) Palauttamisprosessin tehokkuutta 
edistää osaltaan palauttamisen 
hallintajärjestelmien perustaminen 
jäsenvaltioihin. Kunkin kansallisen 
järjestelmän olisi annettava 
yksittäistapausten valvonnan ja seurannan 
kannalta merkityksellistä ajantasaista tietoa 
kolmansien maiden kansalaisten 
henkilöllisyydestä ja oikeudellisesta 
asemasta. Jotta tällaiset kansalliset 
palauttamiseen liittyvät järjestelmät 
toimisivat tehokkaasti ja jotta voitaisiin 
vähentää merkittävästi hallinnollista 
rasitusta, ne olisi palauttamiseen liittyvien 
tietojen syöttämisen helpottamiseksi ja 
nopeuttamiseksi kytkettävä Schengenin 
tietojärjestelmään, Eurodac-järjestelmään, 
kaikkiin muihin kolmansien maiden 
kansalaisten tunnistamiseen käytettäviin 
tietokantoihin sekä Euroopan raja- ja 
merivartioviraston asetuksen (EU) .../... 
[eurooppalaista raja- ja merivartiostoa 
koskeva asetus] mukaisesti perustamaan 
keskusjärjestelmään.

Or. fr
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Tarkistus 316
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Palauttamisprosessin tehokkuutta 
edistää osaltaan palauttamisen 
hallintajärjestelmien perustaminen 
jäsenvaltioihin. Kunkin kansallisen 
järjestelmän olisi annettava 
yksittäistapausten valvonnan ja seurannan 
kannalta merkityksellistä ajantasaista tietoa 
kolmansien maiden kansalaisten 
henkilöllisyydestä ja oikeudellisesta 
asemasta. Jotta tällaiset kansalliset 
palauttamiseen liittyvät järjestelmät 
toimisivat tehokkaasti ja jotta voitaisiin 
vähentää merkittävästi hallinnollista 
rasitusta, ne olisi palauttamiseen liittyvien 
tietojen syöttämisen helpottamiseksi ja 
nopeuttamiseksi kytkettävä Schengenin 
tietojärjestelmään sekä Euroopan raja- ja 
merivartioviraston asetuksen (EU) .../... 
[eurooppalaista raja- ja merivartiostoa 
koskeva asetus] mukaisesti perustamaan 
keskusjärjestelmään.

(38) Palauttamisprosessin tehokkuutta 
edistää osaltaan palauttamisen 
hallintajärjestelmien perustaminen 
jäsenvaltioihin. Kunkin kansallisen 
järjestelmän olisi annettava 
yksittäistapausten valvonnan ja seurannan 
kannalta merkityksellistä ajantasaista tietoa 
kolmansien maiden kansalaisten 
henkilöllisyydestä ja oikeudellisesta 
asemasta. Jotta tällaiset kansalliset 
palauttamiseen liittyvät järjestelmät 
toimisivat tehokkaasti ja jotta voitaisiin 
vähentää merkittävästi hallinnollista 
rasitusta, ne olisi palauttamiseen liittyvien 
tietojen syöttämisen helpottamiseksi ja 
nopeuttamiseksi kytkettävä Schengenin 
tietojärjestelmään, Euroopan raja- ja 
merivartioviraston asetuksen (EU) .../... 
[eurooppalaista raja- ja merivartiostoa 
koskeva asetus] mukaisesti perustamaan 
keskusjärjestelmään sekä muihin 
merkityksellisiin keskitettyihin 
tietojärjestelmiin.

Or. en

Tarkistus 317
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Palauttamisprosessin tehokkuutta 
edistää osaltaan palauttamisen 
hallintajärjestelmien perustaminen 
jäsenvaltioihin. Kunkin kansallisen 
järjestelmän olisi annettava 

(38) Palauttamisprosessin tehokkuutta 
edistää osaltaan palauttamisen 
hallintajärjestelmien perustaminen 
jäsenvaltioihin. Kunkin kansallisen 
järjestelmän olisi annettava 
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yksittäistapausten valvonnan ja seurannan 
kannalta merkityksellistä ajantasaista tietoa 
kolmansien maiden kansalaisten 
henkilöllisyydestä ja oikeudellisesta 
asemasta. Jotta tällaiset kansalliset 
palauttamiseen liittyvät järjestelmät 
toimisivat tehokkaasti ja jotta voitaisiin 
vähentää merkittävästi hallinnollista 
rasitusta, ne olisi palauttamiseen liittyvien 
tietojen syöttämisen helpottamiseksi ja 
nopeuttamiseksi kytkettävä Schengenin 
tietojärjestelmään sekä Euroopan raja- ja 
merivartioviraston asetuksen (EU) .../... 
[eurooppalaista raja- ja merivartiostoa 
koskeva asetus] mukaisesti perustamaan 
keskusjärjestelmään.

yksittäistapausten valvonnan ja seurannan 
kannalta merkityksellistä ja kattavaa 
ajantasaista tietoa kolmansien maiden 
kansalaisten henkilöllisyydestä ja 
oikeudellisesta asemasta. Jotta tällaiset 
kansalliset palauttamiseen liittyvät 
järjestelmät toimisivat tehokkaasti ja jotta 
voitaisiin vähentää merkittävästi 
hallinnollista rasitusta, ne olisi 
palauttamiseen liittyvien tietojen 
syöttämisen helpottamiseksi ja 
nopeuttamiseksi kytkettävä Schengenin 
tietojärjestelmään sekä Euroopan raja- ja 
merivartioviraston asetuksen (EU) .../... 
[eurooppalaista raja- ja merivartiostoa 
koskeva asetus] mukaisesti perustamaan 
keskusjärjestelmään.

Or. fr

Tarkistus 318
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(38 a) Jos lapsen edun arvioinnin 
perusteella todetaan, että palauttaminen 
olisi alaikäisen edun mukaista, 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
käytössä on erityisiä suojatoimenpiteitä 
kolmanteen maahan palaavia 
huoltajastaan eroon joutuneita tai ilman 
huoltajaa olevia lapsia varten. Jos 
perheenjäsenet on jäljitetty, 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
lastensuojelutoimijat arvioivat 
asianmukaisen tapauskohtaisen 
hallinnoinnin avulla, onko 
perheenyhdistäminen lapsen edun 
mukaista ja onko perhe halukas ja 
kykenevä vastaanottamaan lapsen ja 
tarjoamaan sopivaa välitöntä hoivaa, ja 
ottavat huomioon sekä lapsen että 
perheen kannan perheenyhdistämiseen. 
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Vain pätevien toimijoiden olisi 
huolehdittava perheenjäsenten 
jäljittämisestä, kun on ensin arvioitu 
lapsen etu, jotta varmistetaan, että 
yhteyksien palauttaminen ei olisi lapsen 
edun vastaista. Kun jäljittäminen on 
tuloksetonta tai perheenyhdistämisen ei 
katsota olevan lapsen edun mukaista, 
palauttamista ei saisi tapahtua.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy erottamattomasti johdanto-osan 28 ja 40 kappaleeseen esitettyihin 
tarkistuksiin. Tarkistus liittyy myös tiiviisti 12 ja 20 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 319
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(38 a) Unionin tietosuojalainsäädäntöä 
sovelletaan kaikkeen henkilötietojen 
käsittelyyn jäsenvaltioiden palauttamisen 
hallintajärjestelmissä, myös näiden 
tietojen toimittamiseen Euroopan raja- ja 
merivartioviraston keskusjärjestelmään. 
Palauttamisen hallintajärjestelmissä olisi 
noudatettava laillisuusperiaatetta, 
tasapuolisuuden ja avoimuuden 
periaatetta, tarkoituksen rajaamista, 
tietojen minimointia, tarkkuutta; 
säilytyksen rajoittamista, eheyttä ja 
luottamuksellisuutta sekä 
rekisterinpitäjän vastuuvelvollisuutta. 
Kansallisiin palauttamisen 
hallintajärjestelmiin ei saisi sisältyä 
mitään tietoja, jotka on saatu direktiivin 
2013/32/EU 
(turvapaikkamenettelydirektiivi) 
15 artiklan perusteella toteutetun 
henkilökohtaisen puhuttelun aikana.
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Or. en

Perustelu

Palauttamisen hallintajärjestelmissä olisi noudatettava unionin nykyistä 
tietosuojalainsäädäntöä. Tarkistus liittyy 14 artiklaan.

Tarkistus 320
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Direktiivin täytäntöönpanoa olisi 
täydennettävä asianomaisten 
instituutioiden välisellä yhteistyöllä 
palauttamisprosessin kaikilla tasoilla sekä 
parhaiden käytäntöjen vaihdolla ja 
edistämisellä – muun muassa ottamalla 
huomioon palauttamiskäsikirja ja 
päivittämällä sitä säännöllisesti 
lainsäädännön ja politiikan kehitystä 
vastaavasti – , luoden siten eurooppalaista 
lisäarvoa.

(39) Direktiivin täytäntöönpanoa olisi 
täydennettävä suvereenien jäsenvaltioiden 
välisellä yhteistyöllä, asianomaisten 
instituutioiden välisellä yhteistyöllä 
palauttamisprosessin kaikilla tasoilla sekä 
parhaiden käytäntöjen vaihdolla ja 
edistämisellä – muun muassa ottamalla 
huomioon palauttamiskäsikirja ja 
päivittämällä sitä säännöllisesti 
lainsäädännön ja politiikan kehitystä 
vastaavasti.

Or. nl

Tarkistus 321
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Unioni antaa taloudellista ja 
operatiivista tukea, jotta tämä direktiivi 
voidaan panna tehokkaasti täytäntöön. 
Jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä 
parhaalla mahdollisella tavalla erityisesti 
asetuksen (EU) .../... [asetus turvapaikka- ja 
maahanmuuttorahaston perustamisesta] 
nojalla palauttamisen alalla käytettävissä 
olevia unionin rahoitusvälineitä, ohjelmia 

(40) Unioni antaa taloudellista ja 
operatiivista tukea, jotta tämä direktiivi 
voidaan panna tehokkaasti ja 
perusoikeuksia kunnioittaen täytäntöön. 
Jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä 
parhaalla mahdollisella tavalla erityisesti 
asetuksen (EU) .../... [asetus turvapaikka- ja 
maahanmuuttorahaston perustamisesta] 
nojalla palauttamisen alalla käytettävissä 



AM\1214327FI.docx 137/370 PE658.738v01-00

FI

ja hankkeita sekä Euroopan raja- ja 
merivartioviraston asetuksen (EU) .../... 
[eurooppalaista raja- ja merivartiostoa 
koskeva asetus] mukaista operatiivista 
tukea. Tällaista tukea olisi käytettävä 
erityisesti palauttamisen 
hallintajärjestelmien perustamiseen ja 
ohjelmien luomiseen logistisen, 
taloudellisen ja muun aineellisen tai 
luontoissuorituksina annettavan avun 
tarjoamiseksi laittomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten 
palauttamisen ja tarvittaessa 
uudelleenkotouttamisen tukemiseksi.

olevia unionin rahoitusvälineitä, ohjelmia 
ja hankkeita. Tällaista tukea olisi 
käytettävä erityisesti asianmukaisten 
tapausten hallintaohjelmien perustamiseen, 
haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden suojeluun, mukaan lukien 
toimenpiteet, joilla varmistetaan lasten 
sekä raskaana olevien naisten ja 
ihmiskaupan uhrien tehokas suojelu 
muuttoliikkeen yhteydessä, tietojen 
antamiseen, oikeusapuun ja 
tulkkaukseen, tehokkaiden ilman 
vapaudenriistoa toteutettavien 
osallistamislähtöisten säilöönoton 
vaihtoehtojen kehittämiseen ja 
täytäntöönpanoon, tehokkaisiin pakkoon 
perustuvan paluun seurantajärjestelmiin 
ja ohjelmien luomiseen logistisen, 
taloudellisen ja muun aineellisen tai 
luontoissuorituksina annettavan avun 
tarjoamiseksi luvattomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten 
palauttamisen ja uudelleenkotouttamisen 
tukemiseksi.

Or. en

Tarkistus 322
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Unioni antaa taloudellista ja 
operatiivista tukea, jotta tämä direktiivi 
voidaan panna tehokkaasti täytäntöön. 
Jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä 
parhaalla mahdollisella tavalla erityisesti 
asetuksen (EU) .../... [asetus turvapaikka- ja 
maahanmuuttorahaston perustamisesta] 
nojalla palauttamisen alalla käytettävissä 
olevia unionin rahoitusvälineitä, ohjelmia 
ja hankkeita sekä Euroopan raja- ja 
merivartioviraston asetuksen (EU) .../... 

(40) Unioni antaa taloudellista ja 
operatiivista tukea, jotta tämä direktiivi 
voidaan panna tehokkaasti täytäntöön. 
Jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä 
parhaalla mahdollisella tavalla erityisesti 
asetuksen (EU) .../... [asetus turvapaikka- ja 
maahanmuuttorahaston perustamisesta] 
nojalla palauttamisen alalla käytettävissä 
olevia unionin rahoitusvälineitä, ohjelmia 
ja hankkeita sekä Euroopan raja- ja 
merivartioviraston asetuksen (EU) .../... 
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[eurooppalaista raja- ja merivartiostoa 
koskeva asetus] mukaista operatiivista 
tukea. Tällaista tukea olisi käytettävä 
erityisesti palauttamisen 
hallintajärjestelmien perustamiseen ja 
ohjelmien luomiseen logistisen, 
taloudellisen ja muun aineellisen tai 
luontoissuorituksina annettavan avun 
tarjoamiseksi laittomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten 
palauttamisen ja tarvittaessa 
uudelleenkotouttamisen tukemiseksi.

[eurooppalaista raja- ja merivartiostoa 
koskeva asetus] mukaista operatiivista 
tukea. Tällaista tukea olisi käytettävä 
erityisesti palauttamisen 
hallintajärjestelmien perustamiseen ja 
ohjelmien luomiseen logistisen, 
taloudellisen ja muun aineellisen tai 
luontoissuorituksina annettavan avun 
tarjoamiseksi luvattomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten 
palauttamisen ja uudelleenkotouttamisen ja 
palauttamisen jälkeisen seurannan 
tukemiseksi.

Or. en

Tarkistus 323
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Unioni antaa taloudellista ja 
operatiivista tukea, jotta tämä direktiivi 
voidaan panna tehokkaasti täytäntöön. 
Jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä 
parhaalla mahdollisella tavalla erityisesti 
asetuksen (EU) .../... [asetus turvapaikka- ja 
maahanmuuttorahaston perustamisesta] 
nojalla palauttamisen alalla käytettävissä 
olevia unionin rahoitusvälineitä, ohjelmia 
ja hankkeita sekä Euroopan raja- ja 
merivartioviraston asetuksen (EU) .../... 
[eurooppalaista raja- ja merivartiostoa 
koskeva asetus] mukaista operatiivista 
tukea. Tällaista tukea olisi käytettävä 
erityisesti palauttamisen 
hallintajärjestelmien perustamiseen ja 
ohjelmien luomiseen logistisen, 
taloudellisen ja muun aineellisen tai 
luontoissuorituksina annettavan avun 
tarjoamiseksi laittomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten 
palauttamisen ja tarvittaessa 

(40) Unioni antaa taloudellista ja 
operatiivista tukea, jotta tämä direktiivi 
voidaan panna tehokkaasti täytäntöön. 
Jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä 
parhaalla mahdollisella tavalla erityisesti 
asetuksen (EU) .../... [asetus turvapaikka- ja 
maahanmuuttorahaston perustamisesta] 
nojalla palauttamisen alalla käytettävissä 
olevia unionin rahoitusvälineitä, ohjelmia 
ja hankkeita sekä Euroopan raja- ja 
merivartioviraston asetuksen (EU) .../... 
[eurooppalaista raja- ja merivartiostoa 
koskeva asetus] mukaista operatiivista 
tukea. Tällaista tukea olisi käytettävä 
erityisesti palauttamisen 
hallintajärjestelmien perustamiseen ja 
ohjelmien luomiseen logistisen, 
taloudellisen ja muun aineellisen tai 
luontoissuorituksina annettavan avun 
tarjoamiseksi laittomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten kestävän 
palauttamisen tukemiseksi.
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uudelleenkotouttamisen tukemiseksi.

Or. fr

Tarkistus 324
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Unioni antaa taloudellista ja 
operatiivista tukea, jotta tämä direktiivi 
voidaan panna tehokkaasti täytäntöön. 
Jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä 
parhaalla mahdollisella tavalla erityisesti 
asetuksen (EU) .../... [asetus turvapaikka- ja 
maahanmuuttorahaston perustamisesta] 
nojalla palauttamisen alalla käytettävissä 
olevia unionin rahoitusvälineitä, ohjelmia 
ja hankkeita sekä Euroopan raja- ja 
merivartioviraston asetuksen (EU) .../... 
[eurooppalaista raja- ja merivartiostoa 
koskeva asetus] mukaista operatiivista 
tukea. Tällaista tukea olisi käytettävä 
erityisesti palauttamisen 
hallintajärjestelmien perustamiseen ja 
ohjelmien luomiseen logistisen, 
taloudellisen ja muun aineellisen tai 
luontoissuorituksina annettavan avun 
tarjoamiseksi laittomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten 
palauttamisen ja tarvittaessa 
uudelleenkotouttamisen tukemiseksi.

(40) Unioni antaa taloudellista ja 
operatiivista tukea, jotta tämä direktiivi 
voidaan panna tehokkaasti täytäntöön. 
Jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä 
parhaalla mahdollisella tavalla erityisesti 
asetuksen (EU) .../... [asetus turvapaikka- ja 
maahanmuuttorahaston perustamisesta] 
nojalla palauttamisen alalla käytettävissä 
olevia unionin rahoitusvälineitä, ohjelmia 
ja hankkeita sekä Euroopan raja- ja 
merivartioviraston asetuksen (EU) .../... 
[eurooppalaista raja- ja merivartiostoa 
koskeva asetus] mukaista operatiivista 
tukea. Tällaista tukea olisi käytettävä 
erityisesti palauttamisen 
hallintajärjestelmien perustamiseen ja 
ohjelmien luomiseen logistisen, 
taloudellisen ja muun aineellisen tai 
luontoissuorituksina annettavan avun 
tarjoamiseksi luvattomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten 
palauttamisen ja uudelleenkotouttamisen 
tukemiseksi.

Or. en

Perustelu

Sanaa ”laiton” ei katsota asianmukaiseksi muuttoliikkeen yhteydessä. Se korvataan koko 
tekstissä sanalla ”luvaton”. Kansainväliset elimet, kuten YK:n yleiskokous ja Kansainvälinen 
siirtolaisuusjärjestö, suosittelevat pikemminkin termien ”irregular” tai ”undocumented” 
käyttämistä.
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Tarkistus 325
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän direktiivin 
tavoitetta, joka on yhteisten sääntöjen 
määrittäminen palauttamiselle, 
maastapoistamiselle, pakkokeinojen 
käytölle, säilöönotolle ja 
maahantulokielloille, vaan se voidaan sen 
laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla, joten unioni voi 
toteuttaa toimia Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.

(41) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän direktiivin 
tavoitetta, joka on oikeuksiin perustuvien 
sääntöjen määrittäminen palauttamiselle ja 
maastapoistamiselle, vaan se voidaan sen 
laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa 
paremmin koko unionin tasolla, 
joten unioni voi toteuttaa toimia Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen ja oikeasuhteista näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy erottamattomasti johdanto-osan 4 kappaletta koskeviin tarkistuksiin.

Tarkistus 326
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Jäsenvaltioiden olisi pantava tämä 
direktiivi täytäntöön ilman sukupuoleen, 
rotuun, ihonväriin, etniseen tai 
yhteiskunnalliseen alkuperään, 
geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, 
uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin 
tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen 
vähemmistöön kuulumiseen, 

Poistetaan.
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omaisuuteen, syntyperään, vammaan, 
ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvaa syrjintää.

Or. nl

Perustelu

Erityisesti on kyse siitä, että arvioidessaan turvapaikkahakemusta asianomaisen jäsenvaltion 
olisi otettava huomioon kaikki erityiset yksilökohtaiset tekijät, jotka saattavat muodostaa 
perusteen vainolle alkuperämaassa. Siksi on mahdotonta pyytää jäsenvaltioita jättämään 
henkilökohtaiset ominaisuudet huomioimatta. Syrjintäkielto on johdettu kansainvälisistä 
ihmisoikeussopimuksista, eikä sitä pitäisi toistaa tässä tekstissä.

Tarkistus 327
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Lapsen oikeuksista vuonna 1989 
tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksen mukaisesti 
jäsenvaltioiden olisi ensisijaisesti otettava 
huomioon lapsen etu tätä direktiiviä 
sovellettaessa. Ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
eurooppalaisen yleissopimuksen 
mukaisesti jäsenvaltioiden olisi 
ensisijaisesti otettava huomioon perhe-
elämän kunnioittamisen periaate tätä 
direktiiviä sovellettaessa.

(43) Lapsen oikeuksista vuonna 1989 
tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksen mukaisesti 
jäsenvaltioiden olisi ensisijaisesti otettava 
huomioon lapsen etu tätä direktiiviä 
sovellettaessa. Ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
eurooppalaisen yleissopimuksen 
mukaisesti jäsenvaltioiden olisi 
ensisijaisesti otettava huomioon perhe-
elämän kunnioittamisen periaate tätä 
direktiiviä sovellettaessa. Näitä oikeuksia 
ei kuittenkaan saisi käyttää väärin 
turvapaikkajärjestelmän kiertämiseksi tai 
heikentämiseksi.

Or. nl

Perustelu

Nykyään perheet käyttävät alaikäisiä pakottaakseen perheen toisen turvapaikkahakemuksen 
väkisin läpi perhe-elämän kunnioittamista koskevan oikeuden perusteella. Järjestelmä asettaa 
alaikäiset matkustamiseen liittyvien vaarojen armoille. Siksi turvapaikkaoikeuden suppea 
soveltaminen on myös lasten edun mukaista, sillä näin he eivät enää joudu vaaraan 
vanhempiensa puolesta. Tämä tarkistus liittyy johdanto-osan 3 kappaleeseen, joka koskee 
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tarvetta saada aikaan tehokas palautus, ja johdanto-osan 4 kappaleeseen, joka koskee 
jäsenvaltioiden suvereniteettia.

Tarkistus 328
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Tämän direktiivin soveltaminen ei 
vaikuta velvoitteisiin, jotka perustuvat 
pakolaisten oikeusasemaa koskevaan 
28 päivänä heinäkuuta 1951 tehtyyn 
Geneven yleissopimukseen, sellaisena kuin 
se on muutettuna 31 päivänä tammikuuta 
1967 tehdyllä New Yorkin pöytäkirjalla.

(44) Tämän direktiivin soveltaminen ei 
vaikuta velvoitteisiin, jotka perustuvat 
pakolaisten oikeusasemaa koskevaan 
28 päivänä heinäkuuta 1951 tehtyyn 
Geneven yleissopimukseen, sellaisena kuin 
se on muutettuna 31 päivänä tammikuuta 
1967 tehdyllä New Yorkin pöytäkirjalla, 
valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa 
koskevaan vuonna 1954 tehtyyn 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimukseen sekä lapsen oikeuksia 
koskevaan yleissopimukseen sekä 
kidutuksen ja muun julman, 
epäinhimillisen tai halventavan kohtelun 
tai rangaistuksen vastaiseen vuonna 1989 
tehtyyn Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimukseen.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 4 kappaleeseen 
esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 329
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Tämän direktiivin soveltaminen ei (44) Tämän direktiivin soveltaminen ei 
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vaikuta velvoitteisiin, jotka perustuvat 
pakolaisten oikeusasemaa koskevaan 28 
päivänä heinäkuuta 1951 tehtyyn Geneven 
yleissopimukseen, sellaisena kuin se on 
muutettuna 31 päivänä tammikuuta 1967 
tehdyllä New Yorkin pöytäkirjalla.

vaikuta velvoitteisiin, jotka perustuvat 
pakolaisten oikeusasemaa koskevaan 28 
päivänä heinäkuuta 1951 tehtyyn Geneven 
yleissopimukseen.

Or. fr

Perustelu

31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyssä New Yorkin pöytäkirjassa, ja erityisesti sen 1 artiklan 
2 kohdassa, pakolaisaseman määritelmää laajennettiin, ja tällä hetkellä määritelmä kattaa 
suhteettoman suuren joukon ihmisiä. Jotta Euroopan unionin turvapaikka- ja 
palauttamispolitiikalle voidaan luoda uusi nykyisiä ja tulevia haasteita vastaava pohja, 
kyseinen pöytäkirja on välttämätöntä kumota.

Tarkistus 330
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet.

(45) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja 
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa 
tunnustettuja periaatteita.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 4 kappaleeseen 
esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 331
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(46) Tarkoituksena on panna tämän 
direktiivin mukaisesti tehokkaasti 
täytäntöön sellaisten kolmansien maiden 
kansalaisten palauttaminen, jotka eivät 
täytä tai eivät enää täytä maahantulon, 
maassa oleskelun tai asumisen 
edellytyksiä jäsenvaltioissa. Tämä on 
olennainen osa kattavia toimia laittomaan 
muuttoliikkeeseen puuttumiseksi, ja se on 
merkittävään yleiseen etuun liittyvä 
tärkeä syy.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 332
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Tarkoituksena on panna tämän 
direktiivin mukaisesti tehokkaasti 
täytäntöön sellaisten kolmansien maiden 
kansalaisten palauttaminen, jotka eivät 
täytä tai eivät enää täytä maahantulon, 
maassa oleskelun tai asumisen edellytyksiä 
jäsenvaltioissa. Tämä on olennainen osa 
kattavia toimia laittomaan 
muuttoliikkeeseen puuttumiseksi, ja se on 
merkittävään yleiseen etuun liittyvä 
tärkeä syy.

(46) Tarkoituksena on panna tämän 
direktiivin mukaisesti tehokkaasti 
täytäntöön sellaisten kolmansien maiden 
kansalaisten palauttaminen, jotka eivät 
täytä tai eivät enää täytä maahantulon, 
maassa oleskelun tai asumisen edellytyksiä 
jäsenvaltioissa. Tämä on olennainen osa 
kattavia toimia laittomaan 
muuttoliikkeeseen puuttumiseksi, ja se on 
merkittävä tekijä maahanmuuttoa 
koskevassa yleisessä lähestymistavassa, 
jossa yhdistyvät unionin ulkorajojen 
entistä tiukempi valvonta, ulkotoimien 
lujittaminen sekä sisäinen ulottuvuus.

Or. it

Tarkistus 333
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(46) Tarkoituksena on panna tämän 
direktiivin mukaisesti tehokkaasti 
täytäntöön sellaisten kolmansien maiden 
kansalaisten palauttaminen, jotka eivät 
täytä tai eivät enää täytä maahantulon, 
maassa oleskelun tai asumisen edellytyksiä 
jäsenvaltioissa. Tämä on olennainen osa 
kattavia toimia laittomaan 
muuttoliikkeeseen puuttumiseksi, ja se on 
merkittävään yleiseen etuun liittyvä 
tärkeä syy.

(46) Tarkoituksena on panna tämän 
direktiivin mukaisesti tehokkaasti ja 
ihmisarvoisesti täytäntöön sellaisten 
kolmansien maiden kansalaisten 
palauttaminen, jotka eivät täytä tai eivät 
enää täytä maahantulon, maassa oleskelun 
tai asumisen edellytyksiä jäsenvaltioissa. 
Tämä on yksi unionin 
muuttoliikepolitiikan osatekijä.

Or. en

Tarkistus 334
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Tarkoituksena on panna tämän 
direktiivin mukaisesti tehokkaasti 
täytäntöön sellaisten kolmansien maiden 
kansalaisten palauttaminen, jotka eivät 
täytä tai eivät enää täytä maahantulon, 
maassa oleskelun tai asumisen edellytyksiä 
jäsenvaltioissa. Tämä on olennainen osa 
kattavia toimia laittomaan 
muuttoliikkeeseen puuttumiseksi, ja se on 
merkittävään yleiseen etuun liittyvä tärkeä 
syy.

(46) Tarkoituksena on panna tämän 
direktiivin mukaisesti tehokkaasti 
täytäntöön sellaisten kolmansien maiden 
kansalaisten palauttaminen, jotka eivät 
täytä tai eivät enää täytä maahantulon, 
maassa oleskelun tai asumisen edellytyksiä 
jäsenvaltioissa. Tämä on olennainen osa 
peloteperiaatteeseen perustuvia kattavia 
toimia laittomaan muuttoliikkeeseen 
puuttumiseksi, ja se on merkittävään 
yleiseen etuun liittyvä tärkeä syy.

Or. fr

Tarkistus 335
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(46) Tarkoituksena on panna tämän 
direktiivin mukaisesti tehokkaasti 
täytäntöön sellaisten kolmansien maiden 
kansalaisten palauttaminen, jotka eivät 
täytä tai eivät enää täytä maahantulon, 
maassa oleskelun tai asumisen edellytyksiä 
jäsenvaltioissa. Tämä on olennainen osa 
kattavia toimia laittomaan 
muuttoliikkeeseen puuttumiseksi, ja se on 
merkittävään yleiseen etuun liittyvä tärkeä 
syy.

(46) Tarkoituksena on panna tämän 
direktiivin mukaisesti tehokkaasti 
täytäntöön sellaisten kolmansien maiden 
kansalaisten palauttaminen, jotka eivät 
täytä tai eivät enää täytä maahantulon, 
maassa oleskelun tai asumisen edellytyksiä 
jäsenvaltioissa. Tämä on olennainen osa 
unionin muuttoliikepolitiikkaa ja 
laittomaan maahanmuuttoon puuttumista. 
Se on merkittävään yleiseen etuun liittyvä 
tärkeä syy.

Or. fr

Tarkistus 336
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Jäsenvaltioiden 
palauttamisviranomaisten on käsiteltävä 
henkilötietoja varmistaakseen, että 
palauttamismenettelyt pannaan täytäntöön 
asianmukaisesti ja palauttamispäätökset 
pannaan täytäntöön onnistuneesti. 
Komissio ei ole useinkaan antanut 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2016/67918 45 artiklan tai 
direktiivin (EU) 2016/68019 36 artiklan 
nojalla tietosuojan tason riittävyyttä 
koskevia päätöksiä niiden kolmansien 
maiden osalta, joihin henkilöitä 
palautetaan. Usein on myös niin, että 
kyseiset kolmannet maat eivät ole tehneet 
eivätkä aio tehdä takaisinottosopimusta 
unionin kanssa tai muutoin määrätä 
asetuksen (EU) 2016/679 46 artiklassa 
tarkoitetuista asianmukaisista suojatoimista 
tai sellaisissa kansallisista säännöksissä 
tarkoitetuista asianmukaisista 
suojatoimista, joilla direktiivin (EU) 
2016/680 37 artikla saatetaan osaksi 

(47) Jäsenvaltioiden 
palauttamisviranomaisten on käsiteltävä 
henkilötietoja varmistaakseen, että 
palauttamismenettelyt pannaan täytäntöön 
asianmukaisesti ja palauttamispäätökset 
pannaan täytäntöön onnistuneesti. 
Komissio ei ole useinkaan antanut 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2016/67918 45 artiklan 
nojalla tietosuojan tason riittävyyttä 
koskevia päätöksiä niiden kolmansien 
maiden osalta, joihin henkilöitä 
palautetaan. Usein on myös niin, että 
kyseiset kolmannet maat eivät ole tehneet 
takaisinottosopimusta unionin kanssa tai 
muutoin määränneet asetuksen (EU) 
2016/679 46 artiklassa tarkoitetuista 
asianmukaisista suojatoimista. Unionin tai 
jäsenvaltioiden tekemät tai parhaillaan 
neuvottelemat takaisinottosopimukset, 
joissa määrätään henkilötietojen siirtoa 
kolmansiin maihin koskevista 
asianmukaisista suojatoimista, joista 
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kansallista lainsäädäntöä. Huolimatta 
unionin laajoista pyrkimyksistä tehdä 
yhteistyötä laittomasti oleskelevien, 
paluuvelvoitteen alaisten kolmansien 
maiden kansalaisten tärkeimpien 
alkuperämaiden kanssa, ei ole aina 
mahdollista varmistaa, että tällaiset 
kolmannet maat täyttävät 
järjestelmällisesti kansainvälisen 
oikeuden mukaisen velvoitteensa ottaa 
takaisin omat kansalaisensa. Unionin tai 
jäsenvaltioiden tekemät tai parhaillaan 
neuvottelemat takaisinottosopimukset, 
joissa määrätään henkilötietojen siirtoa 
kolmansiin maihin koskevista 
asianmukaisista suojatoimista, joista 
säädetään asetuksen (EU) 2016/679 
46 artiklassa tai kansallisissa 
säännöksissä, joilla direktiivin (EU) 
2016/680 36 artikla saatetaan osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, kattavat vain 
rajallisen määrän tällaisista kolmansista 
maista. Tilanteessa, jossa tällaisia 
sopimuksia ei ole olemassa, 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten olisi siirrettävä 
henkilötiedot unionin 
palauttamisoperaatioiden toteuttamiseksi 
niiden edellytysten nojalla, joista 
säädetään asetuksen (EU) 2016/679 
49 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tai 
kansallisissa säännöksissä, joilla 
direktiivin (EU) 2016/680 38 artikla 
saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

säädetään asetuksen (EU) 2016/679 
46 artiklassa, kattavat vain rajallisen 
määrän tällaisista kolmansista maista. 
Tilanteessa, jossa tällaisia sopimuksia ei 
ole olemassa, henkilötietoja ei pitäisi 
siirtää kolmansien maiden viranomaisille.

_________________ _________________
18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 
4.5.2016, s. 1).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 
4.5.2016, s. 1).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/680, annettu 
27 päivänä huhtikuuta 2016, 
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luonnollisten henkilöiden suojelusta 
toimivaltaisten viranomaisten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
rikosten ennalta estämistä, tutkimista, 
paljastamista tai rikoksiin liittyviä 
syytetoimia tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten 
sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja neuvoston 
puitepäätöksen 2008/977/YOS 
kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, 
s. 89).

Or. en

Perustelu

Yhteistyön kolmansien maiden kanssa olisi perustuttava ainoastaan virallisiin ja muodollisiin 
sopimuksiin parlamentaarisen valvonnan varmistamiseksi. Tarkistus liittyy 3 artiklaan.

Tarkistus 337
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Jäsenvaltioiden 
palauttamisviranomaisten on käsiteltävä 
henkilötietoja varmistaakseen, että 
palauttamismenettelyt pannaan täytäntöön 
asianmukaisesti ja palauttamispäätökset 
pannaan täytäntöön onnistuneesti. 
Komissio ei ole useinkaan antanut 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2016/67918 45 artiklan tai 
direktiivin (EU) 2016/68019 36 artiklan 
nojalla tietosuojan tason riittävyyttä 
koskevia päätöksiä niiden kolmansien 
maiden osalta, joihin henkilöitä 
palautetaan. Usein on myös niin, että 
kyseiset kolmannet maat eivät ole tehneet 
eivätkä aio tehdä takaisinottosopimusta 
unionin kanssa tai muutoin määrätä 
asetuksen (EU) 2016/679 46 artiklassa 
tarkoitetuista asianmukaisista suojatoimista 

(47) Jäsenvaltioiden 
palauttamisviranomaisten on käsiteltävä 
henkilötietoja varmistaakseen, että 
palauttamismenettelyt pannaan täytäntöön 
asianmukaisesti ja palauttamispäätökset 
pannaan täytäntöön onnistuneesti. 
Komissio ei ole useinkaan antanut 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2016/67918 45 artiklan tai 
direktiivin (EU) 2016/68019 36 artiklan 
nojalla tietosuojan tason riittävyyttä 
koskevia päätöksiä niiden kolmansien 
maiden osalta, joihin henkilöitä 
palautetaan. Usein on myös niin, että 
kyseiset kolmannet maat eivät ole tehneet 
eivätkä aio tehdä takaisinottosopimusta 
unionin kanssa tai muutoin määrätä 
asetuksen (EU) 2016/679 46 artiklassa 
tarkoitetuista asianmukaisista suojatoimista 
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tai sellaisissa kansallisista säännöksissä 
tarkoitetuista asianmukaisista 
suojatoimista, joilla direktiivin (EU) 
2016/680 37 artikla saatetaan osaksi 
kansallista lainsäädäntöä. Huolimatta 
unionin laajoista pyrkimyksistä tehdä 
yhteistyötä laittomasti oleskelevien, 
paluuvelvoitteen alaisten kolmansien 
maiden kansalaisten tärkeimpien 
alkuperämaiden kanssa, ei ole aina 
mahdollista varmistaa, että tällaiset 
kolmannet maat täyttävät järjestelmällisesti 
kansainvälisen oikeuden mukaisen 
velvoitteensa ottaa takaisin omat 
kansalaisensa. Unionin tai jäsenvaltioiden 
tekemät tai parhaillaan neuvottelemat 
takaisinottosopimukset, joissa määrätään 
henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin 
koskevista asianmukaisista suojatoimista, 
joista säädetään asetuksen (EU) 2016/679 
46 artiklassa tai kansallisissa säännöksissä, 
joilla direktiivin (EU) 2016/680 36 artikla 
saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, 
kattavat vain rajallisen määrän tällaisista 
kolmansista maista. Tilanteessa, jossa 
tällaisia sopimuksia ei ole olemassa, 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten olisi siirrettävä 
henkilötiedot unionin 
palauttamisoperaatioiden toteuttamiseksi 
niiden edellytysten nojalla, joista 
säädetään asetuksen (EU) 2016/679 
49 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tai 
kansallisissa säännöksissä, joilla 
direktiivin (EU) 2016/680 38 artikla 
saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

tai sellaisissa kansallisista säännöksissä 
tarkoitetuista asianmukaisista 
suojatoimista, joilla direktiivin (EU) 
2016/680 37 artikla saatetaan osaksi 
kansallista lainsäädäntöä. Unionin olisi 
näin ollen tehtävä yhteistyötä laittomasti 
oleskelevien, paluuvelvoitteen alaisten 
kolmansien maiden kansalaisten 
tärkeimpien lähtömaiden kanssa, jotta 
varmistetaan, että tällaiset kolmannet maat 
täyttävät järjestelmällisesti kansainvälisen 
oikeuden mukaisen velvoitteensa, jonka 
mukaan niiden on otettava takaisin omat 
kansalaisensa. Unionin olisi näin ollen 
tehtävä ja neuvoteltava 
takaisinottosopimuksista, joissa määrätään 
henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin 
koskevista asianmukaisista suojatoimista 
asetuksen (EU) 2016/679 46 artiklan 
nojalla tai kansallisten säännösten nojalla, 
joilla direktiivin (EU) 2016/680 36 artikla 
saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

_________________ _________________
18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 
4.5.2016, s. 1).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 
4.5.2016, s. 1).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiivi (EU) 2016/680, annettu 
27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta toimivaltaisten 
viranomaisten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta 
estämistä, tutkimista, paljastamista tai 
rikoksiin liittyviä syytetoimia tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoa varten sekä näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 
kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, 
s. 89).

direktiivi (EU) 2016/680, annettu 
27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta toimivaltaisten 
viranomaisten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta 
estämistä, tutkimista, paljastamista tai 
rikoksiin liittyviä syytetoimia tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoa varten sekä näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 
kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, 
s. 89).

Or. en

Tarkistus 338
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Jäsenvaltioiden 
palauttamisviranomaisten on käsiteltävä 
henkilötietoja varmistaakseen, että 
palauttamismenettelyt pannaan täytäntöön 
asianmukaisesti ja palauttamispäätökset 
pannaan täytäntöön onnistuneesti. 
Komissio ei ole useinkaan antanut 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2016/67918 45 artiklan tai 
direktiivin (EU) 2016/68019 36 artiklan 
nojalla tietosuojan tason riittävyyttä 
koskevia päätöksiä niiden kolmansien 
maiden osalta, joihin henkilöitä 
palautetaan. Usein on myös niin, että 
kyseiset kolmannet maat eivät ole tehneet 
eivätkä aio tehdä takaisinottosopimusta 
unionin kanssa tai muutoin määrätä 
asetuksen (EU) 2016/679 46 artiklassa 
tarkoitetuista asianmukaisista suojatoimista 
tai sellaisissa kansallisista säännöksissä 
tarkoitetuista asianmukaisista 
suojatoimista, joilla direktiivin (EU) 
2016/680 37 artikla saatetaan osaksi 

(47) Jäsenvaltioiden 
palauttamisviranomaisten, jotka 
käsittelevät henkilötietoja varmistaakseen, 
että palauttamismenettelyt pannaan 
täytäntöön asianmukaisesti, olisi 
noudatettava perusoikeuskirjan 8 artiklaa 
ja asetusta (EU) 2016/679, erityisesti sen 
9 artiklan 2 kohdan g alakohtaa. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä sen 
varmistamiseen, että rekisteröidyn 
perusoikeuksiin ja etuihin sovelletaan 
oikeasuhtaisuutta ja että niiden 
turvaamiseksi on käytössä soveltuvia ja 
erityisiä toimenpiteitä. Jäsenvaltioiden 
olisi vältettävä yhteydenottoja 
turvapaikanhakijan alkuperämaahan niin 
kauan kuin kansainvälistä suojelua 
koskevan hakemuksen lopullista päätöstä 
ei ole tehtytoimenpiteillä. Komissio ei ole 
useinkaan antanut Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2016/67918 
45 artiklan nojalla tietosuojan tason 
riittävyyttä koskevia päätöksiä niiden 
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kansallista lainsäädäntöä. Huolimatta 
unionin laajoista pyrkimyksistä tehdä 
yhteistyötä laittomasti oleskelevien, 
paluuvelvoitteen alaisten kolmansien 
maiden kansalaisten tärkeimpien 
alkuperämaiden kanssa, ei ole aina 
mahdollista varmistaa, että tällaiset 
kolmannet maat täyttävät 
järjestelmällisesti kansainvälisen 
oikeuden mukaisen velvoitteensa ottaa 
takaisin omat kansalaisensa. Unionin tai 
jäsenvaltioiden tekemät tai parhaillaan 
neuvottelemat takaisinottosopimukset, 
joissa määrätään henkilötietojen siirtoa 
kolmansiin maihin koskevista 
asianmukaisista suojatoimista, joista 
säädetään asetuksen (EU) 2016/679 
46 artiklassa tai kansallisissa 
säännöksissä, joilla direktiivin (EU) 
2016/680 36 artikla saatetaan osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, kattavat vain 
rajallisen määrän tällaisista kolmansista 
maista. Tilanteessa, jossa tällaisia 
sopimuksia ei ole olemassa, jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
siirrettävä henkilötiedot unionin 
palauttamisoperaatioiden toteuttamiseksi 
niiden edellytysten nojalla, joista 
säädetään asetuksen (EU) 2016/679 
49 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tai 
kansallisissa säännöksissä, joilla 
direktiivin (EU) 2016/680 38 artikla 
saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

kolmansien maiden osalta, joihin henkilöitä 
palautetaan. Usein on myös niin, että 
kyseiset kolmannet maat eivät ole tehneet 
takaisinottosopimusta unionin kanssa tai 
muutoin määränneet asetuksen (EU) 
2016/679 46 artiklassa tarkoitetuista 
asianmukaisista suojatoimista. Unionin tai 
jäsenvaltioiden tekemiin tai parhaillaan 
neuvottelemiin takaisinottosopimuksiin, 
joissa määrätään asetuksen (EU) 2016/679 
46 artiklassa tarkoitetuista 
asianmukaisista suojatoimista 
henkilötietojen siirtämiseksi kolmansiin 
maihin, olisi sisällytettävä kyseisten 
kolmansien maiden antamat sitovat ja 
täytäntöönpanokelpoiset vakuutukset 
tietosuojasta. Tilanteessa, jossa tällaisia 
sopimuksia ei ole olemassa, jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten ei pitäisi 
siirtää henkilötietoja kolmansien maiden 
viranomaisille.

_________________ _________________
18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 
4.5.2016, s. 1).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 
4.5.2016, s. 1).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/680, annettu 
27 päivänä huhtikuuta 2016, 
luonnollisten henkilöiden suojelusta 
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toimivaltaisten viranomaisten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
rikosten ennalta estämistä, tutkimista, 
paljastamista tai rikoksiin liittyviä 
syytetoimia tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten 
sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja neuvoston 
puitepäätöksen 2008/977/YOS 
kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, 
s. 89).

Or. en

Tarkistus 339
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Jäsenvaltioiden 
palauttamisviranomaisten on käsiteltävä 
henkilötietoja varmistaakseen, että 
palauttamismenettelyt pannaan täytäntöön 
asianmukaisesti ja palauttamispäätökset 
pannaan täytäntöön onnistuneesti. 
Komissio ei ole useinkaan antanut 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2016/67918 45 artiklan tai 
direktiivin (EU) 2016/68019 36 artiklan 
nojalla tietosuojan tason riittävyyttä 
koskevia päätöksiä niiden kolmansien 
maiden osalta, joihin henkilöitä 
palautetaan. Usein on myös niin, että 
kyseiset kolmannet maat eivät ole tehneet 
eivätkä aio tehdä takaisinottosopimusta 
unionin kanssa tai muutoin määrätä 
asetuksen (EU) 2016/679 46 artiklassa 
tarkoitetuista asianmukaisista suojatoimista 
tai sellaisissa kansallisista säännöksissä 
tarkoitetuista asianmukaisista 
suojatoimista, joilla direktiivin (EU) 
2016/680 37 artikla saatetaan osaksi 
kansallista lainsäädäntöä. Huolimatta 

(47) Jäsenvaltioiden 
palauttamisviranomaisten on käsiteltävä 
henkilötietoja varmistaakseen, että 
palauttamismenettelyt pannaan täytäntöön 
asianmukaisesti ja palauttamispäätökset 
pannaan täytäntöön onnistuneesti. 
Komissio ei ole useinkaan antanut 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2016/67918 45 artiklan tai 
direktiivin (EU) 2016/68019 36 artiklan 
nojalla tietosuojan tason riittävyyttä 
koskevia päätöksiä niiden kolmansien 
maiden osalta, joihin henkilöitä 
palautetaan. Usein on myös niin, että 
kyseiset kolmannet maat eivät ole tehneet 
eivätkä aio tehdä takaisinottosopimusta 
unionin kanssa tai muutoin määrätä 
asetuksen (EU) 2016/679 46 artiklassa 
tarkoitetuista asianmukaisista suojatoimista 
tai sellaisissa kansallisista säännöksissä 
tarkoitetuista asianmukaisista 
suojatoimista, joilla direktiivin (EU) 
2016/680 37 artikla saatetaan osaksi 
kansallista lainsäädäntöä. Huolimatta 
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unionin laajoista pyrkimyksistä tehdä 
yhteistyötä laittomasti oleskelevien, 
paluuvelvoitteen alaisten kolmansien 
maiden kansalaisten tärkeimpien 
alkuperämaiden kanssa, ei ole aina 
mahdollista varmistaa, että tällaiset 
kolmannet maat täyttävät järjestelmällisesti 
kansainvälisen oikeuden mukaisen 
velvoitteensa ottaa takaisin omat 
kansalaisensa. Unionin tai jäsenvaltioiden 
tekemät tai parhaillaan neuvottelemat 
takaisinottosopimukset, joissa määrätään 
henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin 
koskevista asianmukaisista suojatoimista, 
joista säädetään asetuksen (EU) 2016/679 
46 artiklassa tai kansallisissa säännöksissä, 
joilla direktiivin (EU) 2016/680 36 artikla 
saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, 
kattavat vain rajallisen määrän tällaisista 
kolmansista maista. Tilanteessa, jossa 
tällaisia sopimuksia ei ole olemassa, 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten olisi siirrettävä henkilötiedot 
unionin palauttamisoperaatioiden 
toteuttamiseksi niiden edellytysten nojalla, 
joista säädetään asetuksen (EU) 2016/679 
49 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tai 
kansallisissa säännöksissä, joilla direktiivin 
(EU) 2016/680 38 artikla saatetaan osaksi 
kansallista lainsäädäntöä.

unionin laajoista pyrkimyksistä tehdä 
yhteistyötä laittomasti oleskelevien, 
paluuvelvoitteen alaisten kolmansien 
maiden kansalaisten tärkeimpien 
alkuperämaiden kanssa, ei ole aina 
mahdollista varmistaa, että tällaiset 
kolmannet maat täyttävät järjestelmällisesti 
kansainvälisen oikeuden mukaisen 
velvoitteensa ottaa takaisin omat 
kansalaisensa. Niitä olisikin kannustettava 
siihen diplomaattiseen ja taloudelliseen 
painostukseen pyrkivillä 
politiikkatoimilla. Unionin tai 
jäsenvaltioiden tekemät tai parhaillaan 
neuvottelemat takaisinottosopimukset, 
joissa määrätään henkilötietojen siirtoa 
kolmansiin maihin koskevista 
asianmukaisista suojatoimista, joista 
säädetään asetuksen (EU) 2016/679 46 
artiklassa tai kansallisissa säännöksissä, 
joilla direktiivin (EU) 2016/680 36 artikla 
saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, 
kattavat vain rajallisen määrän tällaisista 
kolmansista maista. Tilanteessa, jossa 
tällaisia sopimuksia ei ole olemassa, 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten olisi siirrettävä henkilötiedot 
unionin palauttamisoperaatioiden 
toteuttamiseksi niiden edellytysten nojalla, 
joista säädetään asetuksen (EU) 2016/679 
49 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tai 
kansallisissa säännöksissä, joilla direktiivin 
(EU) 2016/680 38 artikla saatetaan osaksi 
kansallista lainsäädäntöä.

_________________ _________________
18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 
4.5.2016, s. 1).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 
4.5.2016, s. 1).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 
päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta toimivaltaisten 

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 
päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta toimivaltaisten 
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viranomaisten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta 
estämistä, tutkimista, paljastamista tai 
rikoksiin liittyviä syytetoimia tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoa varten sekä näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 
kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 
89).

viranomaisten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta 
estämistä, tutkimista, paljastamista tai 
rikoksiin liittyviä syytetoimia tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoa varten sekä näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 
kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 
89).

Or. fr

Tarkistus 340
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Velvollisuus saattaa tämä direktiivi 
osaksi kansallista lainsäädäntöä olisi 
rajoitettava koskemaan ainoastaan niitä 
säännöksiä, joilla muutetaan 
aikaisemman direktiivin sisältöä. 
Velvollisuus saattaa sisällöltään 
muuttumattomat säännökset osaksi 
kansallista lainsäädäntöä perustuu 
aikaisempaan direktiiviin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 341
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä säädetään yhteisistä 
vaatimuksista ja menettelyistä, joita 
jäsenvaltioiden on unionin oikeuden 
yleisperiaatteisiin kuuluvien 

Tässä direktiivissä säädetään vaatimuksista 
ja menettelyistä, joita niiden 
jäsenvaltioiden, jotka päättävät soveltaa 
luvattomasti oleskeleviin kolmansien 
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perusoikeuksien sekä kansainvälisen 
oikeuden mukaisesti sovellettava 
palauttaessaan laittomasti oleskelevia 
kolmansien maiden kansalaisia, mukaan 
luettuina pakolaisten suojeluun ja 
ihmisoikeuksiin liittyvät velvoitteet.

maiden kansalaisiin 
palauttamispolitiikkaa, on unionin 
oikeuden yleisperiaatteisiin kuuluvien 
perusoikeuksien sekä kansainvälisen 
oikeuden noudattamisen varmistamiseksi 
sovellettava, mukaan luettuina pakolaisten 
suojeluun ja ihmisoikeuksiin liittyvät 
velvoitteet.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 4 kappaleeseen 
esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 342
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä säädetään yhteisistä 
vaatimuksista ja menettelyistä, joita 
jäsenvaltioiden on unionin oikeuden 
yleisperiaatteisiin kuuluvien 
perusoikeuksien sekä kansainvälisen 
oikeuden mukaisesti sovellettava 
palauttaessaan laittomasti oleskelevia 
kolmansien maiden kansalaisia, mukaan 
luettuina pakolaisten suojeluun ja 
ihmisoikeuksiin liittyvät velvoitteet.

Tässä direktiivissä säädetään yhteisistä 
vaatimuksista ja menettelyistä, joita 
jäsenvaltioiden on unionin oikeuden 
yleisperiaatteisiin kuuluvien 
perusoikeuksien sekä kansainvälisen 
oikeuden mukaisesti sovellettava 
palauttaessaan luvattomasti oleskelevia 
kolmansien maiden kansalaisia, mukaan 
luettuina pakolaisten suojeluun ja 
ihmisoikeuksiin liittyvät velvoitteet.

Or. en

Perustelu

Sanaa ”laiton” ei katsota asianmukaiseksi muuttoliikkeen yhteydessä. Se korvataan koko 
tekstissä sanalla ”luvaton”. Kansainväliset elimet, kuten YK:n yleiskokous ja Kansainvälinen 
siirtolaisuusjärjestö, suosittelevat pikemminkin termien ”irregular” tai ”undocumented” 
käyttämistä.

Tarkistus 343
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Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
jäsenvaltion alueella laittomasti 
oleskeleviin kolmansien maiden 
kansalaisiin.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
jäsenvaltion alueella luvattomasti 
oleskeleviin kolmansien maiden 
kansalaisiin.

Or. en

Perustelu

Sanaa ”laiton” ei katsota asianmukaiseksi muuttoliikkeen yhteydessä. Se korvataan koko 
tekstissä sanalla ”luvaton”. Kansainväliset elimet, kuten YK:n yleiskokous ja Kansainvälinen 
siirtolaisuusjärjestö, suosittelevat pikemminkin termien ”irregular” tai ”undocumented” 
käyttämistä.

Tarkistus 344
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) joita koskee pääsyn 
epääminen asetuksen (EU) 2016/399 
14 artiklan mukaisesti tai jotka 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
pysäyttäneet tai ottaneet kiinni heidän 
ylittäessään laittomasti jäsenvaltion 
ulkorajan maa-, meri- tai ilmateitse ja 
joille ei ole sen jälkeen myönnetty lupaa 
tai oikeutta oleskella tuossa 
jäsenvaltiossa;

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 28, 29 ja 
30 kappaleeseen sekä 18, 19 ja 20 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.
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Tarkistus 345
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) joita koskee pääsyn 
epääminen asetuksen (EU) 2016/399 
14 artiklan mukaisesti tai jotka 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
pysäyttäneet tai ottaneet kiinni heidän 
ylittäessään laittomasti jäsenvaltion 
ulkorajan maa-, meri- tai ilmateitse ja 
joille ei ole sen jälkeen myönnetty lupaa 
tai oikeutta oleskella tuossa 
jäsenvaltiossa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy 22 artiklaa koskeviin tarkistuksiin. Tiettyihin luokkiin kuuluvien 
kolmansien maiden kansalaisten jättäminen direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle ja 
sellaisten keskeisten suojatoimien soveltamatta jättäminen, kuten oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin, on oikeusvarmuuden ja syrjimättömyyden näkökulmasta ongelmallista.

Tarkistus 346
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) joita koskee pääsyn 
epääminen asetuksen (EU) 2016/399 
14 artiklan mukaisesti tai jotka 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
pysäyttäneet tai ottaneet kiinni heidän 
ylittäessään laittomasti jäsenvaltion 
ulkorajan maa-, meri- tai ilmateitse ja 
joille ei ole sen jälkeen myönnetty lupaa 
tai oikeutta oleskella tuossa 
jäsenvaltiossa;

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Tarvitaan johdonmukaisuutta. Selkeys ja johdonmukaisuus ovat parhaita välineitä 
ihmisoikeuksien loukkausten välttämiseksi. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, mitä 2 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa on säädetty.

Tarkistus 347
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jotka on rikosoikeudellisena 
seuraamuksena tai rikosoikeudellisen 
seuraamuksen johdosta määrätty 
palautettavaksi kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti tai jotka ovat 
luovuttamismenettelyn kohteena.

b) jotka on vakavan rikoksen vuoksi 
rikosoikeudellisena seuraamuksena tai 
rikosoikeudellisen seuraamuksen johdosta 
määrätty palautettavaksi kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti tai jotka ovat 
luovuttamismenettelyn kohteena, 
edellyttäen, että palautettavan oikeudet, 
myös oikeus oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin, taataan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy erottamattomasti 16 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 348
Balázs Hidvéghi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
soveltamatta tätä direktiiviä kolmansien 
maiden kansalaisiin, jos 
maahanmuuttajia saapuu joukoittain 
niiden alueelle.
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Or. en

Perustelu

Jos kyseessä on kriisitilanne, kuten muuttajien joukoittainen maahantulo jäsenvaltioiden 
alueelle, jäsenvaltioiden hallinnollista taakkaa on vähennettävä. Näin ollen jäsenvaltioilla on 
oltava kriisitilanteissa mahdollisuus poiketa direktiivin säännöksistä, jotta ne voivat palauttaa 
laittomasti oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset yksinkertaistetussa ja nopeammassa 
menettelyssä. Tarkistus liittyy johdanto-osan 2 ja 3 kappaleeseen, koska sillä edistetään 
muuttoliikkeen hallinnan parantamista, ja se on tehokkaan palauttamispolitiikan edellytys.

Tarkistus 349
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. 'laittomalla oleskelulla' sellaisen 
kolmannen maan kansalaisen oleskelua 
jäsenvaltion alueella, joka ei täytä tai ei 
enää täytä asetuksen (EU) 2016/399 
6 artiklassa määrättyjä maahantulon 
edellytyksiä tai muita maahantulon, maassa 
oleskelun tai asumisen edellytyksiä 
kyseisessä jäsenvaltiossa;

2. ’luvattomalla oleskelulla’ sellaisen 
kolmannen maan kansalaisen oleskelua 
jäsenvaltion alueella, joka ei täytä tai ei 
enää täytä asetuksen (EU) 2016/399 
6 artiklassa määrättyjä maahantulon 
edellytyksiä tai muita maahantulon, maassa 
oleskelun tai asumisen edellytyksiä 
kyseisessä jäsenvaltiossa;

Or. en

Perustelu

Sanaa ”laiton” ei katsota asianmukaiseksi muuttoliikkeen yhteydessä. Se korvataan koko 
tekstissä sanalla ”luvaton”. Kansainväliset elimet, kuten YK:n yleiskokous ja Kansainvälinen 
siirtolaisuusjärjestö, suosittelevat pikemminkin termien ”irregular” tai ”undocumented” 
käyttämistä.

Tarkistus 350
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. ’palauttamisella’ prosessia, jonka 3. ’palauttamisella’ prosessia, jonka 
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aikana kolmannen maan kansalainen palaa 
joko vapaaehtoisesti paluuvelvoitetta 
noudattaen tai pakotettuna

aikana kolmannen maan kansalainen palaa 
joko vapaaehtoisesti paluuvelvoitetta 
noudattaen tai pakotettuna 
alkuperämaahansa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy erottamattomasti 47 kappaleeseen esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 351
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) alkuperämaahan, tai Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy erottamattomasti 47 kappaleeseen esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 352
Sylvie Guillaume

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kauttakulkumaahan unionin tai 
kahdenvälisten takaisinottosopimusten tai 
muiden järjestelyjen mukaisesti, tai

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kansainvälisen oikeuden mukaan paluu kauttakulkumaahan on hyväksyttävää, jos maa 
tarjoaa turvapaikkamenettelyjen turvallisen ja tehokkaan saatavuuden ja suojaa 
maastapoistamiselta. Sitä vastoin EU:n takaisinottosopimukset eivät sisällä mitään 
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mekanismia, joka varmistaisi, että takaisinotetulla henkilöllä on mahdollisuus 
turvapaikkamenettelyyn. Näin ollen palauttaminen voi palauttamisdirektiivin 3 artiklan 
b alakohdan nojalla johtaa ketjupalautuksiin ja aiheuttaa vaaran, että henkilön 
perusoikeuksia rikotaan vakavasti. Tämän lisäksi UNHCR:n toimeenpanevan komitean 
päätelmän 15 mukaisesti ihmisiä voidaan palauttaa kauttakulkumaahan, jos heillä on yhteys 
tai läheiset siteet kyseiseen maahan. UNHCR:n mukaan tällaisiin merkityksellisiin siteisiin 
kuuluvat perhe- tai muut läheiset siteet asianomaisen henkilön ja maan välillä ja pelkkä 
kauttakulku kolmannen maan kautta ei muodostaisi tällaista yhteyttä. Tällainen side puuttuu 
EU:n takaisinottosopimuksista.

Tarkistus 353
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kauttakulkumaahan unionin tai 
kahdenvälisten takaisinottosopimusten tai 
muiden järjestelyjen mukaisesti, tai

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy erottamattomasti 47 kappaleeseen esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 354
Jeroen Lenaers

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kauttakulkumaahan unionin tai 
kahdenvälisten takaisinottosopimusten tai 
muiden järjestelyjen mukaisesti, tai

b) kauttakulkumaahan unionin tai 
kahdenvälisten takaisinottosopimusten tai 
muiden sovellettavissa olevien järjestelyjen 
mukaisesti, tai

Or. en

Perustelu

Unionin tai kahdenvälisten takaisinottosopimusten lisäksi on olemassa useita järjestelyjä, 
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joita sovelletaan laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseen. 
Johdanto-osan 36 kappaleeseen liittyen on tärkeää erityisesti mutta ei yksinomaan 
säilöönottoperusteiden kannalta, että palautusprosessiin osallistuvaan henkilöön sovelletaan 
järjestelyjä.

Tarkistus 355
Pietro Bartolo

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kauttakulkumaahan unionin tai 
kahdenvälisten takaisinottosopimusten tai 
muiden järjestelyjen mukaisesti, tai

b) kauttakulkumaahan unionin 
sopimusten mukaisesti,

Or. it

Perustelu

Jotta parlamentaarinen ja demokraattinen valvonta voidaan varmistaa, kauttakulkumaiden 
kanssa tehtävän yhteistyön on perustuttava virallisiin takaisinottosopimuksiin pikemmin kuin 
epävirallisiin järjestelyihin. Tarkistus liittyy esittelijän johdanto-osan 47 kappaleeseen 
esittämään tarkistukseen.

Tarkistus 356
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) muuhun kolmanteen maahan, 
johon kyseinen kolmannen maan 
kansalainen päättää vapaaehtoisesti 
palata ja johon hänet hyväksytään;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy erottamattomasti 47 kappaleeseen esitettyihin tarkistuksiin.
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Tarkistus 357
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) muuhun kolmanteen maahan, 
johon kyseinen kolmannen maan 
kansalainen päättää vapaaehtoisesti palata 
ja johon hänet hyväksytään;

c) mihin tahansa kolmanteen 
maahan, johon kyseinen kolmannen maan 
kansalainen hyväksytään ja jossa ei ole 
vaaraa palauttamiskiellon periaatteen 
rikkomisesta;

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska käytäntö on osoittanut, että palauttamisdirektiiviä ei enää voida 
soveltaa ilman laajentamista maihin, joihin palautuksia voidaan toteuttaa. Tekstin sisäinen 
logiikkaa ja toimivuus vaarantuvat ilman ehdotettua muutosta. Tarkistuksen toteuttaminen on 
perusta oikeusvaltioperiaatteen soveltamisen varmistamiselle.

Tarkistus 358
Jeroen Lenaers

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) muuhun kolmanteen maahan, johon 
kyseinen kolmannen maan kansalainen 
päättää vapaaehtoisesti palata ja johon 
hänet hyväksytään;

c) muuhun kolmanteen maahan, johon 
kyseinen kolmannen maan kansalainen voi 
laillisesti palata ja johon hänet 
hyväksytään;

Or. en

Perustelu

Vapaaehtoinen paluu on suositeltavin vaihtoehto, mutta jos kolmannen maan kansalainen ei 
palaa vapaaehtoisesti, pakkosiirron mahdollisuuden pitäisi olla käytettävissä. Euroopan 
komission ehdotuksessa on muutettu vapaaehtoista ja pakkosiirtoa koskevia säännöksiä. Sekä 
vapaaehtoisessa paluussa että pakkopaluussa on tärkeää varmistaa, että matkustaminen on 
laillista. Tämä suojatoimi vaikuttaa puuttuvan.
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Tarkistus 359
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) muuhun kolmanteen maahan, johon 
kyseinen kolmannen maan kansalainen 
päättää vapaaehtoisesti palata ja johon 
hänet hyväksytään;

c) muuhun kolmanteen maahan, johon 
kyseinen kolmannen maan kansalainen voi 
turvallisesti palata ja johon hänet 
hyväksytään;

Or. en

Perustelu

Vapaaehtoiset palautukset osoittautuvat olevan kestävimpiä. Uudelleenlaadintaan tehtävät 
muutokset tarjoavat enemmän mahdollisuuksia maksimoida vapaaehtoisen paluun vaikutus ja 
kestävyys. On kuitenkin tapauksia, joissa kolmannen maan kansalainen ei lähde 
vapaaehtoisesti. Palauttamispäätöksen täytäntöönpanossa jäsenvaltioiden maastapoistamisen 
vaihtoehtoja ei pitäisi rajoittaa.

Tarkistus 360
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kolmanteen maahan, jos 
kolmannen maan kansalaisella on oikeus 
saapua sinne ja oleskella siellä, tai

Or. fr

Perustelu

Tarkistus perustuu suoraan johdanto-osan 8 kappaleeseen ja tarkistukseen 5, jota se 
täydentää.

Tarkistus 361
Balázs Hidvéghi

Ehdotus direktiiviksi



AM\1214327FI.docx 165/370 PE658.738v01-00

FI

3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) toinen kolmas maa, johon hänet 
hyväksytään;

Or. en

Perustelu

Koska palautusten tehokkuus on tällä hetkellä hyvin heikko, viimeisenä keinona (erityisesti 
silloin, kun palautettava henkilö ei tee yhteistyötä), laittomasti oleskelevia kolmansien maiden 
kansalaisia olisi voitava palauttaa mihin tahansa kolmanteen maahan, joka hyväksyy heidät. 
Tämä tarkistus perustuu johdanto-osan 12 kappaleeseen ja 7 artiklaan, jotka koskevat 
paluumuuttajien yhteistyövelvoitteita, koska sillä myös sisällytettäisiin määritelmään toinen 
mahdollisuus, joka liittyy läheisesti yhteistyön puutteeseen.

Tarkistus 362
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) viimeisenä keinona, jos paluuta a–
d alakohdassa tarkoitettuun kolmanteen 
maahan ei voida panna täytäntöön siitä 
syystä, että joko kolmas maa tai 
kolmannen maan kansalainen ei tee 
palauttamismenettelyssä yhteistyötä, 
mihin tahansa kolmanteen maahan, 
jonka kanssa on tehty EU-tason tai 
kahdenvälinen sopimus, jonka perusteella 
kolmannen maan kansalainen otetaan 
vastaan ja saa jäädä kyseiseen maahan, 
jossa noudatetaan kansalaisoikeuksia ja 
poliittisia oikeuksia koskevan 
kansainvälisen yleissopimuksen mukaisia 
kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja ja 
edellyttäen, etteivät mitkään 
kansainväliset, unionin tai kansalliset 
säännöt estä paluuta; kun palauttaminen 
suoritetaan kolmanteen maahan, jolla on 
yhteinen raja jonkin jäsenvaltion kanssa, 
vaaditaan kyseisen jäsenvaltion 
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ennakkosuostumusta ennen kuin 
tällaisista kahdenvälisistä sopimuksista 
aletaan neuvotella; 

Or. fr

Perustelu

Tarkistus perustuu suoraan johdanto-osan 8 kappaleeseen ja tarkistukseen 5, jota se 
täydentää.

Tarkistus 363
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. ’palauttamispäätöksellä’ 
hallinnollista tai oikeudellista päätöstä tai 
muuta toimenpidettä, jolla kolmannen 
maan kansalaisen oleskelu todetaan 
laittomaksi ja jolla asetetaan tai todetaan 
velvoite poistua maasta;

4. ’palauttamispäätöksellä’ 
hallinnollista tai oikeudellista päätöstä tai 
muuta toimenpidettä, jolla kolmannen 
maan kansalaisen oleskelu todetaan 
luvattomaksi ja jolla asetetaan tai todetaan 
velvoite poistua maasta;

Or. en

Perustelu

Sanaa ”laiton” ei katsota asianmukaiseksi muuttoliikkeen yhteydessä. Se korvataan koko 
tekstissä sanalla ”luvaton”. Kansainväliset elimet, kuten YK:n yleiskokous ja Kansainvälinen 
siirtolaisuusjärjestö, suosittelevat pikemminkin termien ”irregular” tai ”undocumented” 
käyttämistä.

Tarkistus 364
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. ’maahantulokiellolla’ hallinnollista 
tai oikeudellista päätöstä tai muuta 
toimenpidettä, jolla kielletään määrätyksi 

6. ’maahantulokiellolla’ hallinnollista 
tai oikeudellista päätöstä tai muuta 
toimenpidettä, jolla kielletään määrätyksi 
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ajaksi tulo jäsenvaltioiden alueelle ja siellä 
oleskelu ja joka liittyy 
palauttamispäätökseen;

ajaksi tulo jäsenvaltioiden alueelle ja siellä 
oleskelu;

Or. fr

Perustelu

Yhdenmukaistaminen etenkin johdanto-osan 25 kappaleen kanssa. Maahantulokieltoon ei 
välttämättä liity palauttamispäätöstä.

Tarkistus 365
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. ’pakenemisen vaaralla’ sitä, että 
yksittäistapauksessa on lainsäädännössä 
määritellyin objektiivisin perustein syytä 
olettaa, että palauttamismenettelyjen 
kohteena oleva kolmannen maan 
kansalainen saattaa paeta;

7. ’pakenemisen vaaralla’ sitä, että 
yksittäistapauksessa on lainsäädännössä 
tiukasti määritellyin erityisin ja 
objektiivisin perustein osoitettu erityistä 
syytä olettaa, että palauttamismenettelyjen 
kohteena oleva kolmannen maan 
kansalainen saattaa paeta;

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti pakenemisen vaaraa koskevaan 
6 artiklaan esitettyyn tarkistukseen. Ehdotettu määritelmä on täsmällisempi, johtaa 
oikeusvarmuuteen ja on yhdenmukainen parlamentin Euroopan yhteisen 
turvapaikkajärjestelmän kaltaisia muita aiheita koskevan kannan kanssa.

Tarkistus 366
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. ’pakenemisen vaaralla’ sitä, että 7. ’pakenemisen vaaralla’ sitä, että 
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yksittäistapauksessa on lainsäädännössä 
määritellyin objektiivisin perustein syytä 
olettaa, että palauttamismenettelyjen 
kohteena oleva kolmannen maan 
kansalainen saattaa paeta;

yksittäistapauksessa on lainsäädännössä 
tiukasti määritellyin erityisin ja 
objektiivisin perustein osoitettu erityistä 
syytä olettaa, että palauttamismenettelyjen 
kohteena oleva kolmannen maan 
kansalainen saattaa paeta;

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti tarkistukseen, jolla poistetaan 
pakenemisen vaaraa koskeva 6 artikla.

Tarkistus 367
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. ’pakenemisen vaaralla’ 
Pakenemisen vaaralla tarkoitetaan sitä, että 
yksittäistapauksessa on lainsäädännössä 
määritellyin objektiivisin perustein syytä 
olettaa, että palauttamismenettelyjen 
kohteena oleva kolmannen maan 
kansalainen saattaa paeta;

7. ’pakenemisen vaaralla’ 
Pakenemisen vaaralla tarkoitetaan sitä, että 
yksittäistapauksessa on tässä direktiivissä 
määritellyin objektiivisin perustein syytä 
olettaa, että palauttamismenettelyjen 
kohteena oleva kolmannen maan 
kansalainen saattaa paeta;

Or. it

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti tämän direktiivin 6 artiklaan 
esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 368
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. ’pakenemisen vaaralla’ sitä, että 7. ’pakenemisen vaaralla’ sitä, että 
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yksittäistapauksessa on lainsäädännössä 
määritellyin objektiivisin perustein syytä 
olettaa, että palauttamismenettelyjen 
kohteena oleva kolmannen maan 
kansalainen saattaa paeta;

yksittäistapauksessa on olemassa selkeitä 
indikaattoreita, jotka perustuvat 
lainsäädännössä määriteltyihin 
objektiivisiin perusteisiin ja joiden 
perusteella voidaan olettaa, että 
palauttamismenettelyjen kohteena oleva 
kolmannen maan kansalainen saattaa paeta;

Or. en

Perustelu

Tarkistus on välttämätön, koska se liittyy tekstin sisäiseen logiikkaan ja erityisesti 
pakenemisen vaaraa koskevaan 6 artiklaan, jossa annetaan tarkempi määritelmä.

Tarkistus 369
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. ’pakenemisen vaaralla’ sitä, että 
yksittäistapauksessa on lainsäädännössä 
määritellyin objektiivisin perustein syytä 
olettaa, että palauttamismenettelyjen 
kohteena oleva kolmannen maan 
kansalainen saattaa paeta;

7. ’pakenemisen vaaralla’ sitä, että 
yksittäistapauksessa on objektiivisin 
perustein syytä olettaa, että 
palauttamismenettelyjen kohteena oleva 
kolmannen maan kansalainen saattaa paeta;

Or. nl

Perustelu

Lainsäädännössä ei voida ennustaa kaikkia objektiivisia perusteita.

Tarkistus 370
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8. ’vapaaehtoisella poistumisella ’ 
paluuvelvoitteen noudattamista 

8. ’vapaaehtoisella paluulla’ 
paluuvelvoitteen noudattamista 
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palauttamispäätöksessä kyseistä 
tarkoitusta varten asetetussa määräajassa;

palauttamismenettelyn missä tahansa 
vaiheessa sen seurauksena, että 
asianomainen henkilö on vapaasti ilman 
minkäänlaista fyysistä, henkistä tai 
aineellista painostusta tehnyt tietoon 
perustuvan päätöksen palata 
vapaaehtoisesti tai ilmoittautua tuetun 
vapaaehtoisen paluun ja 
uudelleenkotouttamisen ohjelmaan;

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti vapaaehtoista poistumista koskeviin 
johdanto-osan 14 kappaleeseen ja 9 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 371
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9. ’haavoittuvassa asemassa olevilla 
henkilöillä’ alaikäisiä, ilman huoltajaa 
matkustavia alaikäisiä, vammaisia 
henkilöitä, ikääntyneitä henkilöitä, 
raskaana olevia naisia, alaikäisten lasten 
yksinhuoltajia sekä kidutuksen, 
raiskauksen tai muun törkeän psyykkisen, 
fyysisen tai seksuaalisen väkivallan 
uhriksi joutuneita henkilöitä.

9. ’haavoittuvassa asemassa olevilla 
henkilöillä’ henkilöitä, joilla on 
heikentynyt mahdollisuus vastustaa 
väkivaltaa, riistoa, hyväksikäyttöä tai 
oikeuksiensa loukkaamista, käsitellä niitä 
tai selviytyä niistä sellaisten yksilöön, 
yhteisöön, perhekuntaan, rakenteisiin 
ja/tai tilanteeseen liittyvien tekijöiden ja 
olosuhteiden vuoksi, jotka lisäävät 
tällaisen väkivallan, riiston, hyväksikäytön 
tai oikeuksien loukkaamisen riskiä ja 
alttiutta niille, tai sen vuoksi, että sellaiset 
tekijät puuttuvat, jotka suojelisivat heitä 
tällaiselta väkivallalta, riistolta, 
hyväksikäytöltä ja oikeuksien 
loukkaamiselta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 4 kappaleeseen 
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esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 372
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9. ’haavoittuvassa asemassa olevilla 
henkilöillä’ alaikäisiä, ilman huoltajaa 
matkustavia alaikäisiä, vammaisia 
henkilöitä, ikääntyneitä henkilöitä, 
raskaana olevia naisia, alaikäisten lasten 
yksinhuoltajia sekä kidutuksen, 
raiskauksen tai muun törkeän psyykkisen, 
fyysisen tai seksuaalisen väkivallan uhriksi 
joutuneita henkilöitä.

9. ’haavoittuvassa asemassa olevilla 
henkilöillä’ alaikäisiä, ilman huoltajaa 
olevia alaikäisiä, vammaisia henkilöitä, 
ikääntyneitä henkilöitä, raskaana olevia 
naisia, alaikäisten lasten yksinhuoltajia, 
homoja, lesboja, biseksuaaleja, 
transihmisiä ja intersukupuolisia 
henkilöitä, uskonnollisiin vähemmistöihin 
kuuluvia henkilöitä, uskonnottomia sekä 
kidutuksen, raiskauksen tai muun törkeän 
psyykkisen, fyysisen tai seksuaalisen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan uhriksi 
joutuneita henkilöitä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti palauttamisen hallintajärjestelmää 
koskevaan 14 artiklaan esitettyyn tarkistukseen erityishuomion kiinnittämiseksi 
haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin. Tarkistuksella laajennetaan määritelmän 
soveltamisalaa henkilöihin, joiden voidaan katsoa olevan erityisen haavoittuvassa asemassa. 
Se on myös yhdenmukainen parlamentin Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän kaltaisia 
muita aiheita koskevan kannan kanssa.

Tarkistus 373
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. ’muulla oleskeluoikeuden 
myöntävällä asiakirjalla’ mitä tahansa 
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jäsenvaltion kolmannen maan 
kansalaiselle toimittamaa asiakirjaa, jolla 
tälle myönnetään oikeus oleskella valtion 
alueella ja joka ei ole asetuksen 
(EU) 2016/399 2 artiklan 16 kohdassa 
määritelty oleskelulupa tai asetuksen 
(EU) 2018/1860 2 artiklan 14 kohdassa 
määritelty pitkäaikainen viisumi, pois 
lukien direktiivin 2013/33/EU 6 artiklassa 
tarkoitettu asiakirja; 

Or. fr

Perustelu

Tarkistus perustuu suoraan johdanto-osan 8 kappaleeseen ja tarkistukseen 5, jota se 
täydentää.

Tarkistus 374
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämä direktiivi ei estä soveltamasta 
suotuisampia säännöksiä, jotka sisältyvät:

1. Tämä direktiivi ei estä soveltamasta 
säännöksiä, jotka sisältyvät:

Or. nl

Perustelu

Tiukempia räätälöityjä kahdenvälisiä sopimuksia ei pitäisi sulkea pois.

Tarkistus 375
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämä direktiivi ei estä 
soveltamasta kolmannen maan 
kansalaisen kannalta suotuisampia 

Poistetaan.
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säännöksiä, jotka sisältyvät unionin 
maahanmuutto- ja turvapaikka-alan 
säännöstöön.

Or. nl

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että turvapaikkakriisi on yhä enemmän raiteiltaan, 
täytäntöönpanokieltoa ei voida hyväksyä. Tämä kohta olisi poistettava, koska se on johdanto-
osan 3 kappaleessa todetun yleisen tavoitteen eli tehokkaan palautuksen vastainen.

Tarkistus 376
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämä direktiivi ei rajoita 
jäsenvaltioiden oikeutta antaa tai pitää 
voimassa säännöksiä, jotka ovat 
suotuisampia niiden henkilöiden kannalta, 
joihin niitä sovelletaan, edellyttäen, että 
kyseiset säännökset eivät ole tämän 
direktiivin vastaisia.

3. Tämä direktiivi ei rajoita 
jäsenvaltioiden oikeutta antaa tai pitää 
voimassa säännöksiä, jotka ovat 
suotuisampia tai tiukempia niiden 
henkilöiden kannalta, joihin niitä 
sovelletaan, edellyttäen, että kyseiset 
säännökset eivät ole tämän direktiivin 
vastaisia. 

Or. nl

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä suvereniteetti ottaen huomioon niiden erityiset sosiaalis-
taloudelliset olosuhteet. Niiden täytyy mahdollisesti olla eurooppalaista vähimmäistasoa 
tiukempia. Tarkistus korostaa, että jäsenvaltiot ovat edelleen suvereeneja, kuten johdanto-
osan 4 kappaleessa todetaan.

Tarkistus 377
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus
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4. Niiden kolmansien maiden 
kansalaisten osalta, joihin ei sovelleta tätä 
direktiiviä 2 artiklan 2 kohdan 
a alakohdan mukaisesti, jäsenvaltioiden 
on

Poistetaan.

a) varmistettava, että heidän 
kohtelunsa ja suojelun taso ovat 
vähintään yhtä suotuisat kuin ne, joista 
säädetään 10 artiklan 4 ja 5 kohdassa 
(pakkokeinojen käytön rajoitukset), 
11 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
(maastapoistamisen lykkääminen), 
17 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdassa 
( kiireellinen terveydenhoito ja 
haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden tarpeet) sekä 19 ja 
20 artiklassa (säilöönoton edellytykset); ja
b) noudatettava palauttamiskiellon 
periaatetta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti rajamenettelyä koskevaan 22 artiklaan 
esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 378
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Fabienne Keller

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) varmistettava, että heidän 
kohtelunsa ja suojelun taso ovat vähintään 
yhtä suotuisat kuin ne, joista säädetään 
10 artiklan 4 ja 5 kohdassa (pakkokeinojen 
käytön rajoitukset), 11 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa (maastapoistamisen 
lykkääminen), 17 artiklan 1 kohdan b ja 
d alakohdassa (kiireellinen terveydenhoito 
ja haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden tarpeet) sekä 19 ja 

a) varmistettava, että heidän 
kohtelunsa ja suojelun taso ovat vähintään 
yhtä suotuisat kuin ne, joista säädetään 
10 artiklan 4 ja 5 kohdassa (pakkokeinojen 
käytön rajoitukset), 11 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa (maastapoistamisen 
lykkääminen), 12 artiklassa (alaikäisten 
palauttaminen ja maastapoistaminen), 
15 artiklassa (muoto), 16 artiklassa 
(oikeussuojakeinot), 17 artiklassa (ennen 
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20 artiklassa (säilöönoton edellytykset); ja palauttamista sovellettavat 
suojalausekkeet), 14 artiklan 1 kohdan b 
ja d alakohdassa (kiireellinen 
terveydenhoito ja haavoittuvassa asemassa 
olevien henkilöiden tarpeet), 18 artiklassa 
(säilöönotto) sekä 19 ja 20 artiklassa 
(säilöönoton edellytykset); ja

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti rajamenettelyä koskevaan 22 artiklaan 
esitettyihin tarkistuksiin. Vaikka 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetään 
mahdollisuudesta jättää tietyt kolmansien maiden kansalaisten luokat tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle, tämän ei pitäisi johtaa sovellettavien normien heikentämiseen.

Tarkistus 379
Jeroen Lenaers

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) varmistettava, että heidän 
kohtelunsa ja suojelun taso ovat vähintään 
yhtä suotuisat kuin ne, joista säädetään 
10 artiklan 4 ja 5 kohdassa (pakkokeinojen 
käytön rajoitukset), 11 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa (maastapoistamisen 
lykkääminen), 17 artiklan 1 kohdan b ja 
d alakohdassa ( kiireellinen terveydenhoito 
ja haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden tarpeet) sekä 19 ja 
20 artiklassa (säilöönoton edellytykset); ja

a) varmistettava, että heidän 
kohtelunsa ja suojelun taso ovat vähintään 
yhtä suotuisat kuin ne, joista säädetään 
10 artiklan 4 ja 5 kohdassa (pakkokeinojen 
käytön rajoitukset), 11 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa (maastapoistamisen 
lykkääminen), 12 artiklassa (lapsen edun 
huomioiminen ja palauttaminen 
huoltajalle tai asianmukaisiin 
vastaanottolaitoksiin), 17 artiklan 
1 kohdan b ja d alakohdassa ( kiireellinen 
terveydenhoito ja haavoittuvassa asemassa 
olevien henkilöiden tarpeet) sekä 19 ja 
20 artiklassa (säilöönoton edellytykset); ja

Or. en

Perustelu

On tärkeää selventää, että jäsenvaltion 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla tekemässä 
poikkeuspäätöksessä noudatetaan edelleen tiettyjä oikeudellisia velvoitteita, mukaan lukien 
ilman huoltajaa olevia alaikäisiä koskevat 12 artiklan mukaiset velvoitteet. Parlamentti 
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korostaa aina lapsen oikeuden merkitystä erityisesti tilanteissa, joissa lapsia palautetaan. On 
tärkeää, että 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan poikkeuksessa säädetään epäedullisemmasta 
kohtelusta.

Tarkistus 380
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) noudatettava palauttamiskiellon 
periaatetta.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Jotta varmistetaan yhdenmukaisuus 16 artiklan 3 kohdan alakohtaan ja 22 artiklan 6 kohdan 
1 alakohtaan tehtyjen muutosten kanssa, viittaukset palauttamiskiellon periaatteeseen on 
poistettu.

Tarkistus 381
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) noudatettava palauttamiskiellon 
periaatetta.

b) noudatettava palauttamiskiellon 
periaatetta ja kunnioitettava lapsen etua, 
perhesuhteita ja terveydentilaa (5 artikla)

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti rajamenettelyä koskevaan 22 artiklaan 
esitettyihin tarkistuksiin. Vaikka 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetään 
mahdollisuudesta jättää tietyt kolmansien maiden kansalaisten luokat tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle, tämän ei pitäisi johtaa sovellettavien normien heikentämiseen.
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Tarkistus 382
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Palauttamiskielto, lapsen etu, perhesuhteet 
ja terveydentila

Lapsen etu, perhesuhteet ja terveydentila

Or. fr

Perustelu

Jotta varmistetaan yhdenmukaisuus 16 artiklan 3 kohdan alakohtaan ja 22 artiklan 6 kohdan 
1 alakohtaan tehtyjen muutosten kanssa, viittaukset palauttamiskiellon periaatteeseen on 
poistettu.

Tarkistus 383
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Michal Šimečka, 
Fabienne Keller

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) lapsen etu, a) ensisijaisesti lapsen etu kaikissa 
alaikäisiä koskevissa päätöksissä,

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti palauttamisen hallintajärjestelmää 
koskevaan 14 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin, jossa kiinnitetään erityishuomiota 
haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin, myös alaikäisiin.

Tarkistus 384
Anne-Sophie Pelletier
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) vammaisten, vanhusten, raskaana 
olevien naisten, ihmiskaupan uhrien, 
vakavasti sairaiden henkilöiden, 
mielenterveyshäiriöistä kärsivien 
henkilöiden sekä kidutuksen, raiskauksen 
tai muun vakavan psyykkisen, fyysisen tai 
seksuaalisen väkivallan, kuten naisten 
sukuelinten silpomisen, urheiksi 
joutuneiden henkilöiden erityistarpeet.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 38 kappaleeseen ja 
14 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 385
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Niiden oman väestön oikeudet

Or. nl

Perustelu

Turvapaikkapolitiikan ei ole suojeltava vain turvapaikanhakijaa, vaan myös maan omaa 
väestöä. Tarkistus perustuu johdanto-osan 4 kappaleeseen ja saman 4 kappaleen 
tarkistukseen 2, jossa viitataan EIS:n 15 artiklaan.

Tarkistus 386
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta



AM\1214327FI.docx 179/370 PE658.738v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

ja noudatettava palauttamiskiellon 
periaatetta.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Jotta varmistetaan yhdenmukaisuus 16 artiklan 3 kohdan alakohtaan ja 22 artiklan 6 kohdan 
1 alakohtaan tehtyjen muutosten kanssa, viittaukset palauttamiskiellon periaatteeseen on 
poistettu.

Tarkistus 387
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

6 artikla Poistetaan.
Pakenemisen vaara

1. Edellä 3 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitettuihin objektiivisiin perusteisiin 
on sisällyttävä vähintään seuraavat:
a) henkilöllisyyden todistavien 
asiakirjojen puuttuminen;
b) asuinpaikan, vakinaisen 
oleskelupaikan tai luotettavan osoitteen 
puuttuminen;
c) varojen puute;
d) luvaton maahantulo 
jäsenvaltioiden alueelle;
e) luvaton liikkuminen toisen 
jäsenvaltion alueelle;
f) nimenomaisesti ilmaistu aikomus 
olla noudattamatta palauttamiseen 
liittyviä toimenpiteitä, joita sovelletaan 
tämän direktiivin nojalla;
g) toisen jäsenvaltion tekemä 
palauttamispäätös;
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h) palauttamispäätöksen 
noudattamatta jättäminen, mukaan lukien 
paluuvelvoitteen noudattamatta 
jättäminen vapaaehtoiselle poistumiselle 
myönnetyn määräajan kuluessa;
i) 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun, 
voimassa olevan oleskeluluvan tai muun 
oleskeluun oikeuttavan luvan myöntäneen 
jäsenvaltion alueelle välitöntä siirtymistä 
koskevan velvoitteen noudattamatta 
jättäminen;
j) 7 artiklassa tarkoitetun yhteistyötä 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa 
palauttamismenettelyjen kaikissa 
vaiheissa koskevan velvoitteen 
noudattamatta jättäminen;
k) tuomio rikoksesta, mukaan lukien 
tuomio vakavasta rikoksesta toisessa 
jäsenvaltiossa;
l) käynnissä oleva rikostutkinta tai 
rikosoikeudellinen menettely;
m) väärien tai väärennettyjen 
henkilöllisyysasiakirjojen käyttäminen, 
olemassa olevien asiakirjojen tuhoaminen 
tai muulla tavoin hävittäminen tai 
kieltäytyminen unionin tai kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti vaadittavien 
sormenjälkien ottamisesta;
n) palauttamismenettelyjen 
väkivaltainen tai vilpillinen 
vastustaminen;
o) 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun, 
pakenemisen vaaran estämiseen 
tähtäävän toimenpiteen noudattamatta 
jättäminen;
p) voimassaolevan 
maahantulokiellon noudattamatta 
jättäminen.
2. Pakenemisen vaaran olemassaolo 
on määritettävä yksittäistapauksen 
erityispiirteiden kokonaisarvion 
perusteella ottaen huomioon 1 kohdassa 
tarkoitetut objektiiviset perusteet.
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Jäsenvaltioiden on kuitenkin todettava, 
että yksittäistapauksessa oletetaan olevan 
olemassa pakenemisen vaara, jos jokin 
1 kohdan m, n, o tai p alakohdassa 
tarkoitetuista objektiivisista perusteista 
täyttyy, jollei toisin todisteta.

Or. en

Tarkistus 388
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Pakenemisen vaaran olemassaolo 
on määritettävä yksittäistapauksen 
erityispiirteiden kokonaisarvion ja 
kohtuudella odotettavissa olevan 
käyttäytymisen perusteella ottaen 
huomioon

Or. en

Tarkistus 389
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 3 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitettuihin objektiivisiin perusteisiin 
on sisällyttävä vähintään seuraavat:

Poistetaan.

a) henkilöllisyyden todistavien 
asiakirjojen puuttuminen;
b) asuinpaikan, vakinaisen 
oleskelupaikan tai luotettavan osoitteen 
puuttuminen;
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c) varojen puute;
d) luvaton maahantulo 
jäsenvaltioiden alueelle;
e) luvaton liikkuminen toisen 
jäsenvaltion alueelle;
f) nimenomaisesti ilmaistu aikomus 
olla noudattamatta palauttamiseen 
liittyviä toimenpiteitä, joita sovelletaan 
tämän direktiivin nojalla;
g) toisen jäsenvaltion tekemä 
palauttamispäätös;
h) palauttamispäätöksen 
noudattamatta jättäminen, mukaan lukien 
paluuvelvoitteen noudattamatta 
jättäminen vapaaehtoiselle poistumiselle 
myönnetyn määräajan kuluessa;
i) 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun, 
voimassa olevan oleskeluluvan tai muun 
oleskeluun oikeuttavan luvan myöntäneen 
jäsenvaltion alueelle välitöntä siirtymistä 
koskevan velvoitteen noudattamatta 
jättäminen;
j) 7 artiklassa tarkoitetun yhteistyötä 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa 
palauttamismenettelyjen kaikissa 
vaiheissa koskevan velvoitteen 
noudattamatta jättäminen;
k) tuomio rikoksesta, mukaan lukien 
tuomio vakavasta rikoksesta toisessa 
jäsenvaltiossa;
l) käynnissä oleva rikostutkinta tai 
rikosoikeudellinen menettely;
m) väärien tai väärennettyjen 
henkilöllisyysasiakirjojen käyttäminen, 
olemassa olevien asiakirjojen tuhoaminen 
tai muulla tavoin hävittäminen tai 
kieltäytyminen unionin tai kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti vaadittavien 
sormenjälkien ottamisesta;
n) palauttamismenettelyjen 
väkivaltainen tai vilpillinen 
vastustaminen;
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o) 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun, 
pakenemisen vaaran estämiseen 
tähtäävän toimenpiteen noudattamatta 
jättäminen;
p) voimassaolevan 
maahantulokiellon noudattamatta 
jättäminen.

Or. en

Tarkistus 390
Jeroen Lenaers

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 3 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitettuihin objektiivisiin perusteisiin 
on sisällyttävä vähintään seuraavat:

1. Pakenemisen vaaran olemassaolo 
on määritettävä yksittäistapauksen 
erityispiirteiden kokonaisarvion 
perusteella ottaen huomioon objektiiviset 
perusteet, joihin on sisällyttävä vähintään 
seuraavat:

Or. en

Tarkistus 391
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 3 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitettuihin objektiivisiin perusteisiin on 
sisällyttävä vähintään seuraavat: 

1. Edellä 3 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitettuihin objektiivisiin perusteisiin on 
sisällyttävä seuraavat ja mitkä tahansa 
muut jäsenvaltioiden tarpeelliseksi 
katsomat perusteet: 

Or. fr
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Tarkistus 392
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 3 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitettuihin objektiivisiin perusteisiin on 
sisällyttävä vähintään seuraavat:

1. Edellä 3 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitettuihin objektiivisiin perusteisiin on 
sisällyttävä yksinomaan seuraavat:

Or. en

Tarkistus 393
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache, Fabienne Keller

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 3 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitettuihin objektiivisiin perusteisiin on 
sisällyttävä vähintään seuraavat:

1. Edellä 3 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitettuihin objektiivisiin perusteisiin 
voivat sisältyä vain seuraavat:

Or. en

Perustelu

The Commission proposal listed a number of objective criteria that were so broad that 
virtually all irregular third country nationals would be covered by it. On top, the proposed 
list was non-exhaustive. This would have a very serious effect due to the link between the risk 
of absconding and detention, as well as for limiting the options for voluntary departure. This 
would entail serious costs, as the EP impact assessment underlined, both for the third country 
nationals as well as for Member States. It would be better to provide legal certainty and 
harmonisation across the Union on the risk of absconding and introduce an exhaustive list of 
objective criteria here. The criteria should be precise and actually constitute a link with the 
risk of absconding.

Tarkistus 394
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 3 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitettuihin objektiivisiin perusteisiin 
on sisällyttävä vähintään seuraavat:

1. Edellä 3 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitetut objektiiviset perusteet ovat 
seuraavat:

Or. it

Tarkistus 395
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) henkilöllisyyden todistavien 
asiakirjojen puuttuminen;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 396
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) henkilöllisyyden todistavien 
asiakirjojen puuttuminen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 397
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) henkilöllisyyden todistavien 
asiakirjojen puuttuminen;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Monet turvapaikanhakijat ja muut kolmansien maiden kansalaiset eivät välttämättä aina pysty 
toimittamaan tällaisia asiakirjoja. Tällaiset asiakirjat ovat esimerkiksi saattaneet hävitä tai 
ne on otettu heiltä pois. Tämä ei sinänsä ole objektiivinen peruste olettaa, että on olemassa 
pakenemisen vaara. Se ei ole peruste, joka auttaa määrittämään tulevaa käyttäytymistä.

Tarkistus 398
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asuinpaikan, vakinaisen 
oleskelupaikan tai luotettavan osoitteen 
puuttuminen;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällaisen asuinpaikan, vakinaisen oleskelupaikan tai ”luotettavan” osoitteen puuttumista voi 
usein ilmetä, minkä johdosta mahdollisesti suuri määrä ihmisiä saatetaan ottaa säilöön, eikä 
asunnottomuus ole sinänsä luotettava peruste sille, että tulevaisuudessa on pakenemisen 
vaara.

Tarkistus 399
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus
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b) asuinpaikan, vakinaisen 
oleskelupaikan tai luotettavan osoitteen 
puuttuminen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 400
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) varojen puute; Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 401
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) varojen puute; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 402
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Fabienne Keller

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) varojen puute; Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

On epäselvää, miten varojen puute on luotettava peruste sille, että tulevaisuudessa on 
olemassa pakenemisen vaara. Itse asiassa varoja nimenomaan tarvitaan usein pakenemiseen.

Tarkistus 403
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) luvaton maahantulo 
jäsenvaltioiden alueelle;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 404
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) luvaton maahantulo 
jäsenvaltioiden alueelle;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden tulkinnasta riippuen tämä voisi kattaa lähes kaikki ulkorajoille saapuvat 
turvapaikanhakijat. Tämä mahdollistaisi näin ollen suuren turvapaikanhakijaryhmän 
säilöönoton. Lisäksi tällainen aikaisemmin tapahtunut maahantulo ei ole luotettava peruste 
sille, että tulevaisuudessa saattaa ilmetä pakenemisen vaara.

Tarkistus 405
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) luvaton maahantulo 
jäsenvaltioiden alueelle;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 406
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) luvaton maahantulo jäsenvaltioiden 
alueelle;

d) luvaton maahantulo jäsenvaltioiden 
alueelle tai pysäyttäminen tai 
kiinniottaminen ylitettäessä laittomasti 
jäsenvaltion ulkoraja maa-, meri- tai 
ilmateitse;

Or. fr

Tarkistus 407
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) luvaton liikkuminen toisen 
jäsenvaltion alueelle;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 408
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) luvaton liikkuminen toisen 
jäsenvaltion alueelle;

e) luvaton liikkuminen toisen 
jäsenvaltion alueelle, myös kulkemalla 
jonkin kolmannen maan kautta tai sen 
yrittäminen;

Or. fr

Tarkistus 409
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) nimenomaisesti ilmaistu aikomus 
olla noudattamatta palauttamiseen liittyviä 
toimenpiteitä, joita sovelletaan tämän 
direktiivin nojalla;

f) nimenomaisesti ilmaistu aikomus 
olla noudattamatta kaikkia palauttamiseen 
liittyviä toimenpiteitä, joita sovelletaan 
tämän direktiivin nojalla, tai toiminta, 
josta käy selvästi ilmi aikomus olla 
noudattamatta kaikkia näitä 
toimenpiteitä; 

Or. fr

Tarkistus 410
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) toisen jäsenvaltion tekemä 
palauttamispäätös;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 411
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) toisen jäsenvaltion tekemä 
palauttamispäätös;

g) toisen jäsenvaltion antama 
palauttamispäätös, jos kauttakulkua 
koskevaa suostumusta ei ole annettu 9 
artiklan 5 kohdan nojalla

Or. pl

Perustelu

Tätä johdanto-osan kappaletta täydennetään 9 artiklan 5 kappaleeseen esitettyjen tarkistusten 
mukaisesti.

Tarkistus 412
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun, 
voimassa olevan oleskeluluvan tai muun 
oleskeluun oikeuttavan luvan myöntäneen 
jäsenvaltion alueelle välitöntä siirtymistä 
koskevan velvoitteen noudattamatta 
jättäminen;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 413
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun, 
voimassa olevan oleskeluluvan tai muun 
oleskeluun oikeuttavan luvan myöntäneen 
jäsenvaltion alueelle välitöntä siirtymistä 

i) 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun, 
voimassa olevan oleskeluluvan tai muun 
oleskeluun oikeuttavan luvan myöntäneen 
jäsenvaltion alueelle siirtymistä koskevan 
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koskevan velvoitteen noudattamatta 
jättäminen;

velvoitteen noudattamatta jättäminen;

Or. en

Tarkistus 414
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) 7 artiklassa tarkoitetun yhteistyötä 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa 
palauttamismenettelyjen kaikissa 
vaiheissa koskevan velvoitteen 
noudattamatta jättäminen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 415
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) 7 artiklassa tarkoitetun yhteistyötä 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa 
palauttamismenettelyjen kaikissa 
vaiheissa koskevan velvoitteen 
noudattamatta jättäminen;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 416
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
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6 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) tuomio rikoksesta, mukaan lukien 
tuomio vakavasta rikoksesta toisessa 
jäsenvaltiossa;

k) tuomio rikoksesta, mukaan lukien 
tuomio vakavasta rikoksesta toisessa 
jäsenvaltiossa, jos tuomiota ei ole 
täysimääräisesti suoritettu;

Or. it

Tarkistus 417
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) tuomio rikoksesta, mukaan lukien 
tuomio vakavasta rikoksesta toisessa 
jäsenvaltiossa;

k) tuomio vakavasta rikoksesta 
jäsenvaltiossa;

Or. en

Perustelu

Tuomio mistä tahansa rikoksesta, myös vähäisistä, ei ole sinänsä luotettava objektiivinen 
tekijä, jonka perusteella voidaan määrittää tuleva pakenemisen vaara. Vakavasta rikoksesta 
annettu tuomio voi kuitenkin sitä olla. Tämän ei pitäisi koskea vain muissa jäsenvaltioissa, 
vaan kaikissa jäsenvaltioissa tapahtuvia rikoksia.

Tarkistus 418
Nadine Morano

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) tuomio rikoksesta, mukaan lukien 
tuomio vakavasta rikoksesta toisessa 
jäsenvaltiossa;

k) aikaisempi tuomio rikoksesta, 
mukaan lukien tuomio toisessa 
jäsenvaltiossa;
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Or. fr

Tarkistus 419
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) käynnissä oleva rikostutkinta tai 
rikosoikeudellinen menettely;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Käynnissä olevat rikostutkinnat ja -menettelyt voivat olla legitiimi peruste rajoitusten 
määräämiselle tai jopa säilöönotolle. Tästä asiasta ei kuitenkaan säädetä tässä direktiivissä. 
Kansallisessa rikoslainsäädännössä on riittävät perusteet määrätä rajoituksia tai 
säilöönottoja tällaisissa tapauksissa.

Tarkistus 420
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) väärien tai väärennettyjen 
henkilöllisyysasiakirjojen käyttäminen, 
olemassa olevien asiakirjojen tuhoaminen 
tai muulla tavoin hävittäminen tai 
kieltäytyminen unionin tai kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti vaadittavien 
sormenjälkien ottamisesta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 421
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
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6 artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) väärien tai väärennettyjen 
henkilöllisyysasiakirjojen käyttäminen, 
olemassa olevien asiakirjojen tuhoaminen 
tai muulla tavoin hävittäminen tai 
kieltäytyminen unionin tai kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti vaadittavien 
sormenjälkien ottamisesta;

m) väärien tai väärennettyjen 
henkilöllisyysasiakirjojen, 
matkustusasiakirjojen, oleskelulupien, 
viisumien tai maahantulon edellytykset 
osoittavien asiakirjojen käyttäminen, 
tällaisten asiakirjojen tuhoaminen tai 
muulla tavoin hävittäminen, peitenimen 
käyttäminen vilpillisessä tarkoituksessa, 
muiden väärien tietojen antaminen 
suullisesti tai kirjallisesti, kieltäytyminen 
unionin tai kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti vaadittavien biometristen 
tietojen antamisesta;

Or. fr

Tarkistus 422
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) väärien tai väärennettyjen 
henkilöllisyysasiakirjojen käyttäminen, 
olemassa olevien asiakirjojen tuhoaminen 
tai muulla tavoin hävittäminen tai 
kieltäytyminen unionin tai kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti vaadittavien 
sormenjälkien ottamisesta;

m) olemassa olevien asiakirjojen 
tuhoaminen tai muulla tavoin hävittäminen 
tai kieltäytyminen unionin tai kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti vaadittavien 
sormenjälkien ottamisesta;

Or. en

Perustelu

Väärien tai väärennettyjen henkilöllisyysasiakirjojen käyttäminen ei sinänsä ole luotettava 
objektiivinen tekijä, jonka perusteella voidaan määrittää tuleva pakenemisen vaara. Lisäksi 
monilla turvapaikanhakijoilla ei ole vaihtoehtoa väärien tai väärennettyjen 
henkilöllisyystodistusten käytölle kotimaansa pakenemiseksi. Tällaisten asiakirjojen 
tuhoaminen tai hävittäminen voi kuitenkin olla objektiivinen tekijä pakenemisen vaaran 
määrittämiseksi tulevaisuudessa.
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Tarkistus 423
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) palauttamismenettelyjen 
väkivaltainen tai vilpillinen 
vastustaminen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 424
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun, 
pakenemisen vaaran estämiseen 
tähtäävän toimenpiteen noudattamatta 
jättäminen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 425
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

p) voimassaolevan 
maahantulokiellon noudattamatta 
jättäminen.

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 426
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

p) voimassaolevan 
maahantulokiellon noudattamatta 
jättäminen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 427
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

p) voimassaolevan maahantulokiellon 
noudattamatta jättäminen.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.) 

Or. fr

Tarkistus 428
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – p a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p a) vaara yleiselle järjestykselle, 
yleiselle turvallisuudelle tai valtion 
turvallisuudelle.

Or. fr
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Tarkistus 429
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden kansallisessa 
lainsäädännössä voidaan säätää muista 
sovellettavista objektiivisista perusteista.

Or. fr

Tarkistus 430
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pakenemisen vaaran olemassaolo 
on määritettävä yksittäistapauksen 
erityispiirteiden kokonaisarvion 
perusteella ottaen huomioon 1 kohdassa 
tarkoitetut objektiiviset perusteet.

Poistetaan.

Jäsenvaltioiden on kuitenkin todettava, 
että yksittäistapauksessa oletetaan olevan 
olemassa pakenemisen vaara, jos jokin 
1 kohdan m, n, o tai p alakohdassa 
tarkoitetuista objektiivisista perusteista 
täyttyy, jollei toisin todisteta.

Or. en

Tarkistus 431
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pakenemisen vaaran olemassaolo on Pakenemisen vaaran olemassaolo on 
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määritettävä yksittäistapauksen 
erityispiirteiden kokonaisarvion perusteella 
ottaen huomioon 1 kohdassa tarkoitetut 
objektiiviset perusteet.

määritettävä yksittäistapauksen 
erityispiirteiden kokonaisarvion perusteella 
ottaen huomioon 1 ja 1 a kohdassa 
tarkoitetut objektiiviset perusteet.

Or. fr

Tarkistus 432
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Fabienne Keller

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on kuitenkin todettava, 
että yksittäistapauksessa oletetaan olevan 
olemassa pakenemisen vaara, jos jokin 
1 kohdan m, n, o tai p alakohdassa 
tarkoitetuista objektiivisista perusteista 
täyttyy, jollei toisin todisteta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä ehdotus poikkeaa periaatteesta, jonka mukaan pakenemisen vaarasta olisi aina tehtävä 
yksilöllinen arviointi lisäämällä siihen automaattinen olettama pakenemisen vaarasta tietyin 
perustein.

Tarkistus 433
Isabel Santos

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on kuitenkin todettava, 
että yksittäistapauksessa oletetaan olevan 
olemassa pakenemisen vaara, jos jokin 1 
kohdan m, n, o tai p alakohdassa 
tarkoitetuista objektiivisista perusteista 
täyttyy, jollei toisin todisteta.

Poistetaan.
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Or. pt

Tarkistus 434
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on kuitenkin todettava, että 
yksittäistapauksessa oletetaan olevan 
olemassa pakenemisen vaara, jos jokin 1 
kohdan m, n, o tai p alakohdassa 
tarkoitetuista objektiivisista perusteista 
täyttyy, jollei toisin todisteta.

Jäsenvaltioiden on kuitenkin todettava, että 
yksittäistapauksessa oletetaan olevan 
olemassa pakenemisen vaara, jos jokin 1 
kohdan d, e, f, g, h, k, l, m, n, o, p tai q 
alakohdassa tarkoitetuista objektiivisista 
perusteista täyttyy, jollei toisin todisteta.

Or. fr

Tarkistus 435
Jeroen Lenaers

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on kuitenkin todettava, että 
yksittäistapauksessa oletetaan olevan 
olemassa pakenemisen vaara, jos jokin 
1 kohdan m, n, o tai p alakohdassa 
tarkoitetuista objektiivisista perusteista 
täyttyy, jollei toisin todisteta.

Jäsenvaltioiden on todettava, että 
yksittäistapauksessa oletetaan olevan 
olemassa pakenemisen vaara, jos jokin 
1 kohdan f, g, h, i, j, k, m, n, o tai 
p alakohdassa tarkoitetuista objektiivisista 
perusteista täyttyy, jollei toisin todisteta.

Or. en

Tarkistus 436
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus
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Jäsenvaltioiden on kuitenkin todettava, että 
yksittäistapauksessa oletetaan olevan 
olemassa pakenemisen vaara, jos jokin 
1 kohdan m, n, o tai p alakohdassa 
tarkoitetuista objektiivisista perusteista 
täyttyy, jollei toisin todisteta.

Jäsenvaltioiden on kuitenkin todettava, että 
yksittäistapauksessa oletetaan olevan 
olemassa pakenemisen vaara, jos jokin 
1 kohdan k,, m, n, o tai p alakohdassa 
tarkoitetuista objektiivisista perusteista 
täyttyy, jollei toisin todisteta.

Or. en

Perustelu

Kolmannen maan kansalainen, joka on tuomittu esimerkiksi vakavasta rikoksesta toisessa 
jäsenvaltiossa, on jo sinänsä osoittanut liikkuvansa jäsenvaltioiden välillä.

Tarkistus 437
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on kuitenkin todettava, että 
yksittäistapauksessa oletetaan olevan 
olemassa pakenemisen vaara, jos jokin 1 
kohdan m, n, o tai p alakohdassa 
tarkoitetuista objektiivisista perusteista 
täyttyy, jollei toisin todisteta.

Jäsenvaltioiden on kuitenkin todettava, että 
yksittäistapauksessa oletetaan olevan 
olemassa pakenemisen vaara, jos jokin 1 
kohdan m, n tai o alakohdassa 
tarkoitetuista objektiivisista perusteista 
täyttyy, jollei toisin todisteta.

Or. it

Tarkistus 438
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

7 Yhteistyövelvoite 7 Kolmansien maiden kansalaisten 
yhteistyövelvoite

Or. fr
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Tarkistus 439
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yhteistyövelvoite Tiedottaminen ja yhteistyö

Or. en

Tarkistus 440
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yhteistyövelvoite Tietojen antaminen

Or. en

Tarkistus 441
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yhteistyövelvoite Yhteistyö

Or. en

Tarkistus 442
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on asetettava 
kolmansien maiden kansalaisille velvoite 
tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
palauttamismenettelyjen kaikissa vaiheissa. 
Velvoitteeseen sisältyy erityisesti

1. Jäsenvaltioiden on asetettava 
kolmansien maiden kansalaisille velvoite 
tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
palauttamismenettelyjen kaikissa vaiheissa, 
paitsi jos kolmannen maan kansalainen 
voi osoittaa lähtevänsä ilman apua. 
Velvoitteeseen sisältyy erityisesti

Or. en

Tarkistus 443
Jeroen Lenaers

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on asetettava 
kolmansien maiden kansalaisille velvoite 
tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
palauttamismenettelyjen kaikissa vaiheissa. 
Velvoitteeseen sisältyy erityisesti

1. Jäsenvaltioiden on asetettava 
kolmansien maiden kansalaisille velvoite 
tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
palauttamismenettelyjen kaikissa vaiheissa, 
paitsi jos kolmannen maan kansalainen 
voi osoittaa lähtevänsä ilman apua. 
Velvoitteeseen sisältyy erityisesti

Or. en

Tarkistus 444
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on asetettava 
kolmansien maiden kansalaisille velvoite 
tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
palauttamismenettelyjen kaikissa 

1. Jäsenvaltioiden on annettava 
kolmansien maiden kansalaisille 
palauttamisprosessissa tietoa 
palauttamismenettelyjen vaiheista heidän 
ymmärtämällään kielellä tiiviisti 
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vaiheissa. Velvoitteeseen sisältyy 
erityisesti

esitetyssä, läpinäkyvässä, 
ymmärrettävässä ja helposti saatavilla 
olevassa muodossa selkeällä ja 
yksinkertaisella kielellä. Annettuihin 
tietoihin on sisällytettävä erityisesti

Or. en

Tarkistus 445
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on asetettava 
kolmansien maiden kansalaisille velvoite 
tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
palauttamismenettelyjen kaikissa vaiheissa. 
Velvoitteeseen sisältyy erityisesti

1. Jäsenvaltioiden on helpotettava 
kolmansien maiden kansalaisten ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välistä yhteistyötä 
palauttamismenettelyjen kaikissa vaiheissa. 
Kaikki menettelyä koskevat tiedot on 
annettava kolmansien maiden 
kansalaisille heidän ymmärtämällään 
kielellä.

Or. en

Tarkistus 446
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on asetettava 
kolmansien maiden kansalaisille velvoite 
tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
palauttamismenettelyjen kaikissa 
vaiheissa. Velvoitteeseen sisältyy 
erityisesti

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimia, joilla helpotetaan sitä, että 
toimivaltaiset viranomaiset ja kolmannen 
maan kansalainen tekevät 
vastavuoroisesti yhteistyötä ja antavat 
toisilleen tietoja.
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Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella myönnetään vastavuoroisen tietojen antamisen ja yhteistyön merkitys 
palauttamismenettelyn aikana. Se on siten tasapainotetumpi kuin komission ehdotus, jossa 
velvoitteita asetetaan ainoastaan kolmannen maan kansalaiselle. Vastavuoroinen tietojen 
antaminen ja yhteistyö ovat keskeisessä asemassa, jotta lisätään luottamusta 
palauttamismenettelyssä ja sen tehokkuutta ja vaikuttavuutta ja jotta voidaan ottaa huomioon 
kolmannen maan kansalaisen erityistilanne.

Tarkistus 447
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) velvollisuus ilmoittaa kaikki seikat, 
jotka ovat tarpeen henkilöllisyyden 
toteamiseksi tai todentamiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Perustelut: Tämä seikka on nyt otettu huomioon 7 artiklan 2 kohtaan tehdyssä uudessa ja 
tasapainoisemmassa tarkistuksessa.

Tarkistus 448
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) velvollisuus ilmoittaa kaikki seikat, 
jotka ovat tarpeen henkilöllisyyden 
toteamiseksi tai todentamiseksi;

a) velvollisuus ilmoittaa kaikki seikat, 
jotka ovat tarpeen henkilöllisyyden 
toteamiseksi tai todentamiseksi, mukaan 
lukien luiden tai hampaiden perusteella 
määritetty ikä;
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Or. fr

Tarkistus 449
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) velvollisuus ilmoittaa kaikki seikat, 
jotka ovat tarpeen henkilöllisyyden 
toteamiseksi tai todentamiseksi;

a) velvollisuus ilmoittaa kaikki seikat, 
jotka ovat tarpeen henkilöllisyyden 
toteamiseksi tai todentamiseksi ja 
toteutettujen toimien osoittamiseksi 
pyydettäessä;

Or. fr

Tarkistus 450
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) velvollisuus ilmoittaa kaikki seikat, 
jotka ovat tarpeen henkilöllisyyden 
toteamiseksi tai todentamiseksi;

a) kolmansien maiden kansalaiset 
ilmoittavat yhteistyössä kaikki seikat, jotka 
ovat tarpeen henkilöllisyyden toteamiseksi 
tai todentamiseksi;

Or. en

Tarkistus 451
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) velvollisuus ilmoittaa kaikki seikat, 
jotka ovat tarpeen henkilöllisyyden 

a) yleisesitys ja selvitys 
palauttamismenettelyn eri vaiheista;
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toteamiseksi tai todentamiseksi;

Or. en

Tarkistus 452
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) velvollisuus antaa tietoja 
kolmansista kauttakulkumaista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 453
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) velvollisuus antaa tietoja 
kolmansista kauttakulkumaista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 454
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) velvollisuus antaa tietoja 
kolmansista kauttakulkumaista;

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Perustelut: Tämä seikka on nyt otettu huomioon 7 artiklan 2 kohtaan tehdyssä uudessa ja 
tasapainoisemmassa tarkistuksessa.

Tarkistus 455
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) velvollisuus antaa tietoja 
kolmansista kauttakulkumaista;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 456
Maria Grapini

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) velvollisuus antaa tietoja 
kolmansista kauttakulkumaista;

b) velvollisuus antaa tietoja 
kolmansista kauttakulkumaista ja 
yhteyshenkilöistä tai oppaista;

Or. ro

Tarkistus 457
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) velvollisuus olla saapuvilla ja 
käytettävissä koko menettelyn ajan;

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Perustelut: Tämä seikka on nyt otettu huomioon 7 artiklan 2 kohtaan tehdyssä uudessa ja 
tasapainoisemmassa tarkistuksessa.

Tarkistus 458
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) velvollisuus olla saapuvilla ja 
käytettävissä koko menettelyn ajan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 459
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) velvollisuus olla saapuvilla ja 
käytettävissä koko menettelyn ajan;

c) velvollisuus antaa toimivaltaisille 
viranomaisille luotettava osoite 
kansallisessa lainsäädännössä 
vahvistetussa muodossa ja määräajassa 
sekä olla saapuvilla ja käytettävissä koko 
menettelyn ajan;

Or. fr

Tarkistus 460
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) velvollisuus olla saapuvilla ja 
käytettävissä koko menettelyn ajan;

c) kolmansien maiden kansalaiset 
ovat käytettävissä koko menettelyn ajan;

Or. en

Tarkistus 461
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tietoisuus seurauksista, joita 
aiheutuu, jos paluuvelvoitetta ei 
noudateta sen jälkeen, kun 
palauttamispäätös on tehty;

Or. en

Tarkistus 462
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) tietoisuus menettelyn aikataulusta, 
mukaan lukien mahdolliset 
aikarajoitukset, joita toimivaltaisten 
viranomaisten on noudatettava, kuten 
säilöönottoa koskevat aikarajoitukset;

Or. en

Tarkistus 463
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Ehdotus direktiiviksi
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7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) velvollisuus esittää kolmansien 
maiden toimivaltaisille viranomaisille 
pyyntö saada voimassa oleva 
matkustusasiakirja.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Perustelut: Tämä seikka on nyt otettu huomioon 7 artiklan 2 kohtaan tehdyssä uudessa ja 
tasapainoisemmassa tarkistuksessa.

Tarkistus 464
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) velvollisuus esittää kolmansien 
maiden toimivaltaisille viranomaisille 
pyyntö saada voimassa oleva 
matkustusasiakirja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 465
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) velvollisuus esittää kolmansien 
maiden toimivaltaisille viranomaisille 
pyyntö saada voimassa oleva 
matkustusasiakirja.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 466
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) velvollisuus esittää kolmansien 
maiden toimivaltaisille viranomaisille 
pyyntö saada voimassa oleva 
matkustusasiakirja.

d) velvollisuus esittää kolmansien 
maiden toimivaltaisille viranomaisille 
pyyntö saada voimassa oleva 
matkustusasiakirja ja antaa kaikki 
tällaisen asiakirjan saamiseksi tarvittavat 
tiedot ja lausunnot sekä tehdä yhteistyötä 
kyseisten viranomaisten kanssa;

Or. fr

Tarkistus 467
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) velvollisuus esittää kolmansien 
maiden toimivaltaisille viranomaisille 
pyyntö saada voimassa oleva 
matkustusasiakirja.

d) velvollisuus esittää kolmansien 
maiden toimivaltaisille viranomaisille 
pyyntö saada voimassa oleva 
matkustusasiakirja ja täyttää 
alkuperämaan edellyttämät hänen 
terveydentilaansa koskevat vaatimukset;

Or. en

Tarkistus 468
Jeroen Lenaers

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) velvollisuus esittää kolmansien d) velvollisuus esittää kolmansien 
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maiden toimivaltaisille viranomaisille 
pyyntö saada voimassa oleva 
matkustusasiakirja.

maiden toimivaltaisille viranomaisille 
pyyntö saada voimassa oleva 
matkustusasiakirja ja täyttää 
alkuperämaan edellyttämät hänen 
terveydentilaansa koskevat vaatimukset;

Or. en

Tarkistus 469
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) selkeä yleisesitys oikeuksista ja 
velvollisuuksista menettelyn aikana, 
mukaan lukien oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin, joiden avulla 
voidaan hakea muutosta 15 ja 
18 a artiklassa tarkoitettuun 
palauttamiseen tai säilöönottoon 
liittyvään päätökseen tai hakea päätöksen 
laillisuuden tutkintaa, sekä oikeus 
maksuttomaan oikeusapuun ja 
tulkkaukseen;

Or. en

Tarkistus 470
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) velvollisuus käydä 
henkilökohtaisesti toimivaltaisten 
kansallisten ja kolmannen maan 
viranomaisten luona, jos ja kun se on tätä 
tarkoitusta varten tarpeen.

Or. fr
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Tarkistus 471
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) tietoisuus 15 ja 18 artiklassa 
tarkoitettujen palauttamiseen tai 
säilöönottoon liittyvien päätösten 
lopputuloksesta, päätöksen perusteluista 
ja päätöstä tehtäessä huomioon otetuista 
seikoista sekä tavasta, jolla tällaiseen 
päätökseen on mahdollista hakea 
muutosta, ja muutoksenhakuun 
sovellettavista määräajoista.

Or. en

Tarkistus 472
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin seikkoihin on sisällyttävä 
kolmansien maiden kansalaisten 
lausumat ja heidän hallussaan olevat 
asiakirjat, jotka koskevat henkilöllisyyttä, 
kansalaisuutta tai kansalaisuuksia, ikää, 
aiempaa asuinmaata tai paikkaa tai 
aiempia asuinmaita tai -paikkoja, 
matkareittejä ja matka-asiakirjoja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 473
Anne-Sophie Pelletier
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Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin seikkoihin on sisällyttävä 
kolmansien maiden kansalaisten 
lausumat ja heidän hallussaan olevat 
asiakirjat, jotka koskevat henkilöllisyyttä, 
kansalaisuutta tai kansalaisuuksia, ikää, 
aiempaa asuinmaata tai paikkaa tai 
aiempia asuinmaita tai -paikkoja, 
matkareittejä ja matka-asiakirjoja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 474
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin seikkoihin on sisällyttävä 
kolmansien maiden kansalaisten 
lausumat ja heidän hallussaan olevat 
asiakirjat, jotka koskevat henkilöllisyyttä, 
kansalaisuutta tai kansalaisuuksia, ikää, 
aiempaa asuinmaata tai paikkaa tai aiempia 
asuinmaita tai -paikkoja, matkareittejä ja 
matka-asiakirjoja.

2. Kolmannen maan kansalaisen on 
parhaan tietämyksensä ja käsityksensä 
mukaisesti ilmoitettava toimivaltaisille 
viranomaisille seikat, joiden avulla 
voidaan todeta tai todentaa hänen 
henkilöllisyytensä, mukaan lukien 
asiakirjat, jotka koskevat kansalaisuutta tai 
kansalaisuuksia, ikää, aiempaa asuinmaata 
tai paikkaa tai aiempia asuinmaita tai -
paikkoja, matkareittejä ja matka-
asiakirjoja. Kolmannen maan kansalaisen 
on myös oltava saapuvilla ja käytettävissä 
koko menettelyn ajan, ja hänen on 
mahdollisuuksien mukaan ja oikeuksiaan 
tai turvallisuuttaan vaarantamatta tehtävä 
yhteistyötä kolmansien maiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
esittäessään pyynnön saada voimassa 
oleva matkustusasiakirja.

Or. en
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Tarkistus 475
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin seikkoihin on sisällyttävä 
kolmansien maiden kansalaisten lausumat 
ja heidän hallussaan olevat asiakirjat, jotka 
koskevat henkilöllisyyttä, kansalaisuutta tai 
kansalaisuuksia, ikää, aiempaa asuinmaata 
tai paikkaa tai aiempia asuinmaita tai -
paikkoja, matkareittejä ja matka-
asiakirjoja.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin seikkoihin on sisällyttävä 
kolmansien maiden kansalaisten lausumat 
ja heidän hallussaan olevat asiakirjat, jotka 
koskevat henkilöllisyyttä, kansalaisuutta tai 
kansalaisuuksia, ikää ja ilmoitetun iän 
vahvistamista luiden tai hampaiden 
pohjalta tehtävällä määrityksellä, aiempaa 
asuinmaata tai -paikkaa tai aiempia 
asuinmaita tai -paikkoja, matkareittejä ja 
matka-asiakirjoja, sekä muut 
jäsenvaltioiden tarpeelliseksi katsomat 
seikat.

Or. fr

Tarkistus 476
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin seikkoihin on sisällyttävä 
kolmansien maiden kansalaisten lausumat 
ja heidän hallussaan olevat asiakirjat, jotka 
koskevat henkilöllisyyttä, kansalaisuutta tai 
kansalaisuuksia, ikää, aiempaa asuinmaata 
tai paikkaa tai aiempia asuinmaita tai -
paikkoja, matkareittejä ja matka-
asiakirjoja.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin seikkoihin on sisällyttävä 
kolmansien maiden kansalaisten lausumat 
ja heidän hallussaan olevat asiakirjat, jotka 
koskevat henkilöllisyyttä, syntymäpaikkaa 
ja -aikaa, kansalaisuutta tai 
kansalaisuuksia, aiempaa asuinmaata tai 
paikkaa tai aiempia asuinmaita tai -
paikkoja, matkareittejä ja matka-
asiakirjoja, sekä heidän biometriset 
tietonsa.
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Or. fr

Tarkistus 477
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
kolmansien maiden kansalaisille 
seurauksista, joita aiheutuu 1 kohdassa 
tarkoitetun velvoitteen noudattamatta 
jättämisestä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 478
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
kolmansien maiden kansalaisille 
seurauksista, joita aiheutuu 1 kohdassa 
tarkoitetun velvoitteen noudattamatta 
jättämisestä.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
kolmansien maiden kansalaisille tiedot 
kirjallisesti ytimekkäässä, avoimessa, 
ymmärrettävässä ja helppokäyttöisessä 
muodossa, käyttäen selkeää ja 
yksinkertaista kieltä ja Euroopan raja- ja 
merivartioviraston kehittämää 
standardimallia, kielellä, jota hakija 
ymmärtää. Tiedot on tarvittaessa lisäksi 
annettava suullisesti ja visuaalisessa 
muodossa videoiden tai piktogrammien 
avulla, ottaen erityisesti huomioon 
haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden yksilöllisen tilanteen. Näiden 
tietojen on sisällettävä vähintään selkeä 
yleiskatsaus palauttamismenettelyyn, 
oikeuksiin ja velvoitteisiin sen aikana 
sekä seurauksiin, joita aiheutuu 
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palauttamispäätökseen perustuvan 
paluuvelvoitteen noudattamatta 
jättämisestä, sellaisten 
kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten 
järjestöjen yhteystiedot, jotka voivat antaa 
neuvoja, ja kestävään paluuseen liittyvät 
vaihtoehdot, kuten tuki- ja 
uudelleenkotoutustoimet.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella esitetään tarkempia elementtejä toimitettavista tiedoista ja niiden muodoista, 
myös niiden Euroopan parlamentin kantojen mukaisesti, jotka koskevat tietojen toimittamista 
Euroopan yhteisessä turvapaikkajärjestelmässä, ja kuten on jo osittain sovittu 
kolmenvälisissä neuvotteluissa.

Tarkistus 479
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
kolmansien maiden kansalaisille 
seurauksista, joita aiheutuu 1 kohdassa 
tarkoitetun velvoitteen noudattamatta 
jättämisestä.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
kolmansien maiden kansalaisille 
seurauksista, joita aiheutuu 1 kohdassa 
tarkoitetun velvoitteen noudattamatta 
jättämisestä. Kun on kyse lapsista, tiedot 
on annettava lapsiystävällisellä tavalla ja 
kielellä, jota he ymmärtävät, 
lastensuojeluviranomaisten tai holhoojan 
läsnä ollessa.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa, että lapsen etu on aina etusijalla, holhoojalleen eroon joutuneille ja 
ilman huoltajaa matkustaville lapsille olisi nimitettävä holhooja. Tarkistus perustuu 
Euroopan unionin perusoikeusviraston käsikirjaan, joka koskee vailla vanhempien 
huolenpitoa olevien lasten edunvalvontaa, s. 26 ja sitä seuraavat sivut.
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Tarkistus 480
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
kolmansien maiden kansalaisille 
seurauksista, joita aiheutuu 1 kohdassa 
tarkoitetun velvoitteen noudattamatta 
jättämisestä.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
kolmansien maiden kansalaisille 
seurauksista, joita aiheutuu 1 kohdassa 
tarkoitetun velvoitteen noudattamatta 
jättämisestä. Jäsenvaltioiden on luotava 
menettelyt tällaisten tietojen antamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 481
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kaikki 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot on annettava hyvissä ajoin niin, että 
kolmannen maan kansalainen voi käyttää 
tässä direktiivissä taattuja oikeuksia. 
Tiedot on annettava sekä suullisesti että 
kirjallisesti. Alaikäisten tapauksessa myös 
unionin ja kansainvälisen ihmisoikeuden 
alalla sekä unionin ja kansainvälisen 
pakolaisoikeuden alalla asianmukaisesti 
koulutetun henkilöstön on annettava 
tiedot lapsille soveltuvalla tavalla yhdessä 
perheenjäsenten ja edunvalvojan kanssa.

Or. en

Tarkistus 482
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 b. Jäsenvaltioiden on asetettava 
saataville yleisiä tiedotteita, joissa 
selitetään palauttamismenettelyn 
keskeinen sisältö, sekä suullisesti että 
kirjallisesti.

Or. en

Tarkistus 483
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Jäsenvaltioiden on annettava 
asianomaisen kolmannen maan 
kansalaisen käyttöön häntä menettelyn 
aikana 14 artiklan mukaisesti avustava 
tapauskäsittelijä.

Or. en

Tarkistus 484
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 d. Jäsenvaltioiden on annettava 
palauttamisprosessissa oleville 
kolmansien maiden kansalaisille 
mahdollisuus olla yhteydessä 
Kansainväliseen siirtolaisuusjärjestöön 
(IOM) sekä oikeudellista tai muuta 
neuvontaa tarjoavien organisaatioiden 
yhteystiedot. Oikeudellista tai muuta 
neuvontaa on annettava järjestelmällisesti 
ja kaikissa menettelyn vaiheissa, myös 
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oikeussuojakeinojen osalta.

Or. en

Tarkistus 485
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 e. Jäsenvaltioiden on annettava 
palauttamisprosessissa oleville 
kolmansien maiden kansalaisille 
terveydenhoitoa ja kaikkia muita 
tarvittavia sosiaalisia palveluja.

Or. en

Tarkistus 486
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Oikeus tulla kuulluksi

Kolmannen maan kansalaiselle on 
taattava oikeus tulla kuulluksi ennen 
palauttamispäätöksen tekemistä ottaen 
huomioon erityisesti seuraavat seikat:
a) kolmannen maan kansalaisen 
laillinen tai laiton oleskelu
b) kaikki olosuhteet, jotka vaikuttavat 
palauttamispäätöksen tekemiseen 
8 artiklan 2,3 2,3, 4 ja 5 kohdan 
mukaisesti
c) henkilökohtainen tilanne ja 
perhetilanne
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d) halukkuus vapaaehtoiseen 
poistumiseen 9 artiklan mukaisesti
e) kaikki muut merkitykselliset 
yksityiskohdat, jotta estetään 
perusoikeuksien rikkominen, erityisesti 
palauttamiskiellon periaatteen, perhe-
elämän kunnioittamista koskevan 
oikeuden ja lapsen edun rikkominen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan käyttöön palauttamispäätöksen kohteena olevan kolmannen maan 
kansalaisen oikeus tulla kuulluksi, minkä Euroopan unionin tuomioistuin tunnusti asiassa 
C-249/13, Boudjlida, ja asiassa C-82/16, K.A ym.

Tarkistus 487
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
II luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

LAITTOMAN OLESKELUN 
LOPETTAMINEN

LUVATTOMAN OLESKELUN 
LOPETTAMINEN

Or. en

Perustelu

Sanaa ”laiton” ei katsota asianmukaiseksi muuttoliikkeen yhteydessä. Se korvataan koko 
tekstissä sanalla ”luvaton”. Kansainväliset elimet, kuten YK:n yleiskokous ja Kansainvälinen 
siirtolaisuusjärjestö, suosittelevat pikemminkin termien ”irregular” tai ”undocumented” 
käyttämistä.

Tarkistus 488
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
II luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus
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LAITTOMAN OLESKELUN 
LOPETTAMINEN

LUVATTOMAN OLESKELUN 
LOPETTAMINEN

Or. en

Tarkistus 489
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on tehtävä 
palauttamispäätös sen alueella laittomasti 
oleskelevista kolmansien maiden 
kansalaisista, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 2–5 kohdassa tarkoitettujen 
poikkeusten soveltamista.

1. Jäsenvaltion on ennen 
palauttamispäätöksen tekemistä sen 
alueella laittomasti oleskelevista 
kolmansien maiden kansalaisista, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 2–5 kohdassa 
tarkoitettujen poikkeusten soveltamista, 
aina tarkastettava, voidaanko henkilön 
asema laillistaa perustuen hänen 
olemassa oleviin siteisiinsä jäsenvaltioon.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy erottamattomasti johdanto-osan 4 kappaleeseen esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 490
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on tehtävä 
palauttamispäätös sen alueella laittomasti 
oleskelevista kolmansien maiden 
kansalaisista, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 2–5 kohdassa tarkoitettujen 
poikkeusten soveltamista.

1. Jäsenvaltion on tehtävä 
palauttamispäätös ja säilöönottopäätös sen 
alueella laittomasti oleskelevista 
kolmansien maiden kansalaisista, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 2–5 kohdassa 
tarkoitettujen poikkeusten soveltamista.

Or. nl
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Perustelu

Palauttamispäätös ilman säilöönottopäätöstä on jäänyt vaikutuksettomaksi valtaosassa tämän 
päivän tapauksia. Tämän takia eurooppalainen turvapaikkapolitiikka on epäonnistunutta. 
Tarkistus noudattaa johdanto-osan 28 kappaleessa esitettyä suositusta siitä, ettei 
palauttamisen valmisteluja vaikeuteta.

Tarkistus 491
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on tehtävä 
palauttamispäätös sen alueella laittomasti 
oleskelevista kolmansien maiden 
kansalaisista, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 2–5 kohdassa tarkoitettujen 
poikkeusten soveltamista.

1. Jäsenvaltion on tehtävä 
palauttamispäätös sen alueella luvattomasti 
oleskelevista kolmansien maiden 
kansalaisista, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 2–5 kohdassa tarkoitettujen 
poikkeusten soveltamista.

Or. en

Perustelu

Sanaa ”laiton” ei katsota asianmukaiseksi muuttoliikkeen yhteydessä. Se korvataan koko 
tekstissä sanalla ”luvaton”. Kansainväliset elimet, kuten YK:n yleiskokous ja Kansainvälinen 
siirtolaisuusjärjestö, suosittelevat pikemminkin termien ”irregular” tai ”undocumented” 
käyttämistä.

Tarkistus 492
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion alueella laittomasti 
oleskelevia kolmansien maiden 
kansalaisia, joilla on toisen jäsenvaltion 
myöntämä voimassa oleva oleskelulupa 
tai muu oleskeluun oikeuttava lupa, on 
vaadittava siirtymään välittömästi 
kyseisen toisen jäsenvaltion alueelle. Jos 

Poistetaan.
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asianomainen kolmannen maan 
kansalainen ei noudata tätä vaatimusta 
tai jos kolmannen maan kansalaisen 
välitön poistuminen on tarpeen yleisen 
järjestyksen tai valtion turvallisuuden 
vuoksi, sovelletaan 1 kohtaa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 4 kappaleeseen 
esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 493
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion alueella laittomasti 
oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia, 
joilla on toisen jäsenvaltion myöntämä 
voimassa oleva oleskelulupa tai muu 
oleskeluun oikeuttava lupa, on vaadittava 
siirtymään välittömästi kyseisen toisen 
jäsenvaltion alueelle. Jos asianomainen 
kolmannen maan kansalainen ei noudata 
tätä vaatimusta tai jos kolmannen maan 
kansalaisen välitön poistuminen on tarpeen 
yleisen järjestyksen tai valtion 
turvallisuuden vuoksi, sovelletaan 
1 kohtaa.

2. Jäsenvaltion alueella luvattomasti 
oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia, 
joilla on toisen jäsenvaltion myöntämä 
voimassa oleva oleskelulupa tai muu 
oleskeluun oikeuttava lupa, on vaadittava 
siirtymään välittömästi kyseisen toisen 
jäsenvaltion alueelle. Jos asianomainen 
kolmannen maan kansalainen ei noudata 
tätä vaatimusta tai jos kolmannen maan 
kansalaisen välitön poistuminen on tarpeen 
yleisen järjestyksen tai valtion 
turvallisuuden vuoksi, sovelletaan 
1 kohtaa.

Or. en

Perustelu

Sanaa ”laiton” ei katsota asianmukaiseksi muuttoliikkeen yhteydessä. Se korvataan koko 
tekstissä sanalla ”luvaton”. Kansainväliset elimet, kuten YK:n yleiskokous ja Kansainvälinen 
siirtolaisuusjärjestö, suosittelevat pikemminkin termien ”irregular” tai ”undocumented” 
käyttämistä.
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Tarkistus 494
Jeroen Lenaers

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos kolmannen maan kansalainen, jota 
tämä vaatimus koskee, ei noudata sitä, 
sovelletaan 1 kohtaa ja 
palauttamispäätöksen tehnyt jäsenvaltio 
aloittaa kuulemisen 
asetuksen (EU) 2018/1860 10 artiklan 
mukaisesti.
Jos oleskeluluvan tai muun oleskeluun 
oikeuttavan luvan myöntänyt jäsenvaltio 
ilmoittaa palauttamispäätöksen tehneelle 
jäsenvaltiolle, että se jatkaa luvan 
voimassaoloa, tai ei tee päätöstä 
asetuksen (EU) 2018/1860 10 artiklan 
e kohdan mukaisesti, kyseisen 
jäsenvaltion on sallittava kolmannen 
maan kansalaisen tulo sen alueelle.

Or. en

Perustelu

Koska asetuksessa vahvistetaan ainoastaan jäsenvaltioiden välistä kuulemista koskevat 
säännöt, direktiivissä olisi vahvistettava sääntö, jonka mukaan jäsenvaltion on sallittava 
kolmannen maan kansalaisen tulo sen alueelle, mikä on johdonmukainen seuraus 
asetuksen (EU) 2018/1860 mukaisesti käynnistetystä menettelystä tapauksissa, joissa 
voimassa olevaa oleskelulupaa tai muuta oleskeluun oikeuttavaa lupaa ei ole peruttu. Koska 
palauttamista koskeva lainsäädäntö julkaistiin 28. marraskuuta 2018 komission palauttamista 
koskevan ehdotuksen jälkeen, on tärkeää yhdistää nämä kaksi asiakirjaa, koska molemmat 
koskevat palauttamista ja oikeudellista johdonmukaisuutta.

Tarkistus 495
Pietro Bartolo

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltio voi olla tekemättä 3. Jäsenvaltio voi olla tekemättä 
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palauttamispäätöksen alueellaan laittomasti 
oleskelevasta kolmannen maan 
kansalaisesta, jos toinen jäsenvaltio ottaa 
asianomaisen kolmannen maan kansalaisen 
takaisin 13 päivänä tammikuuta 2009 
voimassa olleiden kahdenvälisten 
sopimusten tai järjestelyjen nojalla. Tässä 
tapauksessa asianomaisen kolmannen 
maan kansalaisen takaisin ottaneen 
jäsenvaltion on sovellettava 1 kohtaa.

palauttamispäätöksen alueellaan laittomasti 
oleskelevasta kolmannen maan 
kansalaisesta, jos toinen jäsenvaltio ottaa 
asianomaisen kolmannen maan kansalaisen 
takaisin 13 päivänä tammikuuta 2009 
voimassa olleiden kahdenvälisten 
sopimusten tai järjestelyjen nojalla. 
Jäsenvaltion päätös olla tekemättä 
palautussopimusta kahdenvälisen 
sopimuksen nojalla on annettava 
kirjallisena ja perusteltava 
asianmukaisesti, ja siinä on otettava 
huomioon kaikki tässä direktiivissä ja 
EU:n lainsäädännössä säädetyt 
menettelylliset ja asiaankuuluvat takeet. 
Päätöksillä ei saa vaarantaa pääsyä 
kansainväliseen suojelumenettelyyn eikä 
alaikäisten oikeuksia.

Or. it

Perustelu

Ainoastaan takaisinottosopimukset mahdollistavat demokraattisen ja parlamentaarisen 
valvonnan. Jokaisessa päätöksessä olla ryhtymättä palauttamiseen on noudatettava kaikkia 
menettelyllisiä ja asiaankuuluvia takeita ja turvattava alaikäisen edun ensisijaisuuden 
periaate. Tarkistus liittyy tarkistuksiin, joita esitettiin johdanto-osan 16 ja 19 kappaleeseen 
(palauttamista ja muutoksenhakumahdollisuutta koskevat päätökset.)

Tarkistus 496
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltio voi olla tekemättä 
palauttamispäätöksen alueellaan 
laittomasti oleskelevasta kolmannen maan 
kansalaisesta, jos toinen jäsenvaltio ottaa 
asianomaisen kolmannen maan kansalaisen 
takaisin 13 päivänä tammikuuta 2009 
voimassa olleiden kahdenvälisten 
sopimusten tai järjestelyjen nojalla. Tässä 
tapauksessa asianomaisen kolmannen maan 
kansalaisen takaisin ottaneen jäsenvaltion 

3. Jäsenvaltio voi olla tekemättä 
palauttamispäätöksen alueellaan 
luvattomasti oleskelevasta kolmannen 
maan kansalaisesta, jos toinen jäsenvaltio 
ottaa asianomaisen kolmannen maan 
kansalaisen takaisin 13 päivänä 
tammikuuta 2009 voimassa olleiden 
kahdenvälisten sopimusten tai järjestelyjen 
nojalla. Tässä tapauksessa asianomaisen 
kolmannen maan kansalaisen takaisin 
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on sovellettava 1 kohtaa. ottaneen jäsenvaltion on sovellettava 1 
kohtaa.

Or. en

Perustelu

Sanaa ”laiton” ei katsota asianmukaiseksi muuttoliikkeen yhteydessä. Se korvataan koko 
tekstissä sanalla ”luvaton”. Kansainväliset elimet, kuten YK:n yleiskokous ja Kansainvälinen 
siirtolaisuusjärjestö, suosittelevat pikemminkin termien ”irregular” tai ”undocumented” 
käyttämistä.

Tarkistus 497
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltio voi milloin tahansa 
päättää myöntää alueellaan laittomasti 
oleskelevalle kolmannen maan 
kansalaiselle erillisen oleskeluluvan tai 
muun luvan, joka oikeuttaa oleskeluun, 
yksilöllisten inhimillisten syiden tai 
humanitaaristen tai muiden syiden 
perusteella. Tällöin palauttamispäätöstä 
ei tehdä. Jos palauttamispäätös on jo 
tehty, se perutaan tai sitä lykätään 
oleskeluluvan tai muun oleskeluun 
oikeuttavan luvan voimassaoloajaksi.

Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

Turvapaikkamenettely tarjoaa riittävät takeet siitä, että kolmannen maan kansalaisen 
yksilöllinen tilanne on otettu huomioon. Tarkistus liittyy johdanto-osan 28 kappaleeseen, 
jossa on jo viittaus yksilölliseen arviointiin.

Tarkistus 498
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
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8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltio voi milloin tahansa 
päättää myöntää alueellaan laittomasti 
oleskelevalle kolmannen maan 
kansalaiselle erillisen oleskeluluvan tai 
muun luvan, joka oikeuttaa oleskeluun, 
yksilöllisten inhimillisten syiden tai 
humanitaaristen tai muiden syiden 
perusteella. Tällöin palauttamispäätöstä ei 
tehdä. Jos palauttamispäätös on jo tehty, se 
perutaan tai sitä lykätään oleskeluluvan tai 
muun oleskeluun oikeuttavan luvan 
voimassaoloajaksi.

4. Jäsenvaltion on aina tutkittava, 
voidaanko sen alueella laittomasti 
oleskelevalle kolmannen maan 
kansalaiselle myöntää erillinen 
oleskelulupa tai muu lupa, joka oikeuttaa 
oleskeluun, yksilöllisten inhimillisten 
syiden tai humanitaaristen, oikeuksiin 
perustuvien tai muiden syiden perusteella. 
Tällöin palauttamispäätöstä ei tehdä. Jos 
palauttamispäätös on jo tehty, se perutaan 
tai sitä lykätään oleskeluluvan tai muun 
oleskeluun oikeuttavan luvan 
voimassaoloajaksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 4 kappaleeseen 
esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 499
Pietro Bartolo

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltio voi milloin tahansa 
päättää myöntää alueellaan laittomasti 
oleskelevalle kolmannen maan 
kansalaiselle erillisen oleskeluluvan tai 
muun luvan, joka oikeuttaa oleskeluun, 
yksilöllisten inhimillisten syiden tai 
humanitaaristen tai muiden syiden 
perusteella. Tällöin palauttamispäätöstä ei 
tehdä. Jos palauttamispäätös on jo tehty, se 
perutaan tai sitä lykätään oleskeluluvan tai 
muun oleskeluun oikeuttavan luvan 
voimassaoloajaksi.

4. Jäsenvaltion on joka tapauksessa 
arvioitava mahdollisuutta myöntää 
alueellaan laittomasti oleskelevalle 
kolmannen maan kansalaiselle erillisen 
oleskeluluvan tai muun luvan, joka 
oikeuttaa oleskeluun, yksilöllisten 
inhimillisten syiden tai humanitaaristen tai 
muiden syiden perusteella Tällöin 
palauttamispäätöstä ei tehdä. Jos 
palauttamispäätös on jo tehty, se perutaan 
tai sitä lykätään oleskeluluvan tai muun 
oleskeluun oikeuttavan luvan 
voimassaoloajaksi.
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Or. it

Perustelu

Nykyinen sanamuoto jättää jäsenvaltioille suuren liikkumavaran päättää, myöntääkö 
oleskelulupaa tai muuta lupaa inhimillisistä tai humanitaarisista syistä. Tarkistus liittyy 
johdanto-osan 19 kappaleseeseen (päätöksen lykkääminen muista syistä) tehtyihin 
tarkistuksiin.

Tarkistus 500
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltio voi milloin tahansa 
päättää myöntää alueellaan laittomasti 
oleskelevalle kolmannen maan 
kansalaiselle erillisen oleskeluluvan tai 
muun luvan, joka oikeuttaa oleskeluun, 
yksilöllisten inhimillisten syiden tai 
humanitaaristen tai muiden syiden 
perusteella. Tällöin palauttamispäätöstä ei 
tehdä. Jos palauttamispäätös on jo tehty, se 
perutaan tai sitä lykätään oleskeluluvan tai 
muun oleskeluun oikeuttavan luvan 
voimassaoloajaksi.

4. Jäsenvaltio voi milloin tahansa 
päättää myöntää alueellaan luvattomasti 
oleskelevalle kolmannen maan 
kansalaiselle erillisen oleskeluluvan tai 
muun luvan, joka oikeuttaa oleskeluun, 
yksilöllisten inhimillisten syiden tai 
humanitaaristen tai muiden syiden 
perusteella. Tällöin palauttamispäätöstä ei 
tehdä. Jos palauttamispäätös on jo tehty, se 
perutaan tai sitä lykätään oleskeluluvan tai 
muun oleskeluun oikeuttavan luvan 
voimassaoloajaksi.

Or. en

Perustelu

Sanaa ”laiton” ei katsota asianmukaiseksi muuttoliikkeen yhteydessä. Se korvataan koko 
tekstissä sanalla ”luvaton”. Kansainväliset elimet, kuten YK:n yleiskokous ja Kansainvälinen 
siirtolaisuusjärjestö, suosittelevat pikemminkin termien ”irregular” tai ”undocumented” 
käyttämistä.

Tarkistus 501
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Jos jäsenvaltion alueella laittomasti 
oleskelevan kolmannen maan kansalaisen 
oleskeluluvan tai muun oleskeluun 
oikeuttavan luvan uusimismenettely on 
vireillä, jäsenvaltion on harkittava 
palauttamispäätöksen tekemisestä 
pidättäytymistä, kunnes vireillä oleva 
menettely on saatu päätökseen.

5. Jos jäsenvaltion alueella laittomasti 
oleskelevan kolmannen maan kansalaisen 
oleskeluluvan tai muun oleskeluun 
oikeuttavan luvan uusimismenettely on 
vireillä, palauttamispäätös päättää 
menettelyn.

Or. nl

Perustelu

Erilaisten menettelyjen sekoittaminen voi vaarantaa turvapaikkapolitiikan, ja tätä olisi 
vältettävä. Tarkistus on tarpeen johdanto-osan 3 kappaleessa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Tarkistus 502
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos jäsenvaltion alueella laittomasti 
oleskelevan kolmannen maan kansalaisen 
oleskeluluvan tai muun oleskeluun 
oikeuttavan luvan uusimismenettely on 
vireillä, jäsenvaltion on harkittava 
palauttamispäätöksen tekemisestä 
pidättäytymistä, kunnes vireillä oleva 
menettely on saatu päätökseen.

5. Jos jäsenvaltion alueella 
luvattomasti oleskelevan kolmannen maan 
kansalaisen oleskeluluvan tai muun 
oleskeluun oikeuttavan luvan 
uusimismenettely on vireillä, jäsenvaltion 
on harkittava palauttamispäätöksen 
tekemisestä pidättäytymistä, kunnes 
vireillä oleva menettely on saatu 
päätökseen.

Or. en

Perustelu

Sanaa ”laiton” ei katsota asianmukaiseksi muuttoliikkeen yhteydessä. Se korvataan koko 
tekstissä sanalla ”luvaton”. Kansainväliset elimet, kuten YK:n yleiskokous ja Kansainvälinen 
siirtolaisuusjärjestö, suosittelevat pikemminkin termien ”irregular” tai ”undocumented” 
käyttämistä.
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Tarkistus 503
Isabel Santos

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on tehtävä 
palauttamispäätös välittömästi kolmannen 
maan kansalaisen laillisen oleskelun 
lopettavan päätöksen tekemisen jälkeen, 
mikä koskee myös päätöstä olla 
myöntämättä kolmannen maan 
kansalaisen pakolaisasemaa tai 
toissijaista suojeluasemaa asetuksen (EU) 
.../... [aseman määrittelyä koskeva asetus] 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 504
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on tehtävä 
palauttamispäätös välittömästi kolmannen 
maan kansalaisen laillisen oleskelun 
lopettavan päätöksen tekemisen jälkeen, 
mikä koskee myös päätöstä olla 
myöntämättä kolmannen maan 
kansalaisen pakolaisasemaa tai 
toissijaista suojeluasemaa asetuksen (EU) 
.../... [aseman määrittelyä koskeva asetus] 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 505
Jeroen Lenaers
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on tehtävä palauttamispäätös 
välittömästi kolmannen maan kansalaisen 
laillisen oleskelun lopettavan päätöksen 
tekemisen jälkeen, mikä koskee myös 
päätöstä olla myöntämättä kolmannen 
maan kansalaisen pakolaisasemaa tai 
toissijaista suojeluasemaa asetuksen (EU) 
.../... [aseman määrittelyä koskeva asetus] 
mukaisesti.

Jäsenvaltion on tehtävä palauttamispäätös 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti:

Or. en

Tarkistus 506
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on tehtävä 
palauttamispäätös välittömästi kolmannen 
maan kansalaisen laillisen oleskelun 
lopettavan päätöksen tekemisen jälkeen, 
mikä koskee myös päätöstä olla 
myöntämättä kolmannen maan 
kansalaisen pakolaisasemaa tai 
toissijaista suojeluasemaa asetuksen (EU) 
.../... [aseman määrittelyä koskeva asetus] 
mukaisesti.

Jäsenvaltio voi tehdä 
palauttamispäätöksen välittömästi 
kolmannen maan kansalaisen laillisen 
oleskelun lopettavan päätöksen tekemisen 
jälkeen.

Or. en

Tarkistus 507
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on tehtävä palauttamispäätös 
välittömästi kolmannen maan kansalaisen 
laillisen oleskelun lopettavan päätöksen 
tekemisen jälkeen, mikä koskee myös 
päätöstä olla myöntämättä kolmannen 
maan kansalaisen pakolaisasemaa tai 
toissijaista suojeluasemaa asetuksen (EU) 
.../... [aseman määrittelyä koskeva asetus] 
mukaisesti.

Jäsenvaltion on tehtävä palauttamispäätös 
välittömästi kolmannen maan kansalaisen 
laillisen oleskelun lopettavan päätöksen 
tekemisen jälkeen, mikä koskee myös 
päätöstä olla myöntämättä kolmannen 
maan kansalaisen pakolaisasemaa tai 
toissijaista suojeluasemaa asetuksen (EU) 
.../... [aseman määrittelyä koskeva asetus] 
mukaisesti, vain jos unionin ja 
kansainvälisen oikeuden mukaisen 
palauttamiskiellon periaatteen koko 
soveltamisala on erikseen arvioitu 
turvapaikkamenettelyssä.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava tehdä palauttamispäätös välittömästi sen jälkeen, kun päätös 
laillisen oleskelun lopettamisesta on tehty, tai sen yhteydessä, mutta se ei saisi olla pakollista, 
koska tietyissä tapauksissa yksittäiset olosuhteet eivät sitä välttämättä edellytä. Kaikki 
jäsenvaltiot eivät myöskään arvioi täysimääräisesti palauttamista koskevan yhteisön 
säännöstön mukaista palauttamista koskevaa näkökohtaa turvapaikkamenettelyn aikana tai 
tehdessään päätöstä laillisen oleskelun hylkäämisestä tai lopettamisesta. Tällainen välitön 
palauttamispäätös vesittäisi myös mahdolliset pyrkimykset hakea muutosta ja oikeudelle 
jäädä alueelle muutoksenhaun ajaksi.

Tarkistus 508
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on tehtävä palauttamispäätös 
välittömästi kolmannen maan kansalaisen 
laillisen oleskelun lopettavan päätöksen 
tekemisen jälkeen, mikä koskee myös 
päätöstä olla myöntämättä kolmannen 
maan kansalaisen pakolaisasemaa tai 
toissijaista suojeluasemaa asetuksen (EU) 
.../... [aseman määrittelyä koskeva asetus] 
mukaisesti.

Jäsenvaltion on tehtävä palauttamispäätös 
välittömästi kolmannen maan kansalaisen 
laillisen oleskelun lopettavan päätöksen 
tekemisen jälkeen, mikä koskee myös 
päätöstä olla myöntämättä kolmannen 
maan kansalaisen pakolaisasemaa tai 
toissijaista suojeluasemaa asetuksen (EU) 
.../... [aseman määrittelyä koskeva asetus] 
mukaisesti, jotta taataan menettelyn 
sujuvuus, mikä on myös palautettavien 
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henkilöiden etujen mukaista.

Or. en

Tarkistus 509
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on tehtävä palauttamispäätös 
välittömästi kolmannen maan kansalaisen 
laillisen oleskelun lopettavan päätöksen 
tekemisen jälkeen, mikä koskee myös 
päätöstä olla myöntämättä kolmannen 
maan kansalaisen pakolaisasemaa tai 
toissijaista suojeluasemaa asetuksen (EU) 
.../... [aseman määrittelyä koskeva asetus] 
mukaisesti.

Jäsenvaltion on tehtävä palauttamispäätös 
samanaikaisesti kolmannen maan 
kansalaisen laillisen oleskelun lopettavan 
päätöksen tekemisen kanssa tai 
välittömästi sen jälkeen, mikä koskee 
myös päätöstä olla myöntämättä 
kolmannen maan kansalaisen 
pakolaisasemaa tai toissijaista 
suojeluasemaa asetuksen (EU) .../... 
[aseman määrittelyä koskeva asetus] 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 510
Jeroen Lenaers

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) samalla toimenpiteellä kuin 
kolmannen maan kansalaisen laillisen 
oleskelun lopettava tai epäävä päätös, 
mikä koskee myös päätöstä olla 
myöntämättä kolmannen maan 
kansalaisen pakolaisasemaa tai 
toissijaista suojeluasemaa asetuksen (EU) 
.../... [aseman määrittelyä koskeva asetus] 
tai

Or. en
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Tarkistus 511
Jeroen Lenaers

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) yhdessä kolmannen maan 
kansalaisen laillisen oleskelun lopettavan 
tai epäävän päätöksen kanssa tai ilman 
aiheetonta viivytystä tällaisen päätöksen 
tekemisen jälkeen, mikä koskee myös 
päätöstä olla myöntämättä kolmannen 
maan kansalaisen pakolaisasemaa tai 
toissijaista suojeluasemaa asetuksen (EU) 
…/... [aseman määrittelyä koskeva asetus] 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 512
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltiota 
tekemästä palauttamispäätöstä kolmannen 
maan kansalaisen laillisen oleskelun 
lopettavan päätöksen, 
maastapoistamispäätöksen ja/tai 
maahantulokiellon yhteydessä yhdellä 
hallinnollisella tai oikeudellisella 
päätöksellä tai toimenpiteellä kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltiota 
tekemästä palauttamispäätöstä kolmannen 
maan kansalaisen laillisen oleskelun 
lopettavan päätöksen, 
maastapoistamispäätöksen ja/tai 
maahantulokiellon yhteydessä yhdellä 
hallinnollisella tai oikeudellisella 
päätöksellä tai toimenpiteellä kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta III luvun ja 
unionin ja kansallisen lainsäädännön 
asiaa koskevien muiden säännösten 
mukaisten menettelyllisten takeiden 
soveltamista.
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Or. en

Tarkistus 513
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltiota 
tekemästä palauttamispäätöstä 
kolmannen maan kansalaisen laillisen 
oleskelun lopettavan päätöksen, 
maastapoistamispäätöksen ja/tai 
maahantulokiellon yhteydessä yhdellä 
hallinnollisella tai oikeudellisella 
päätöksellä tai toimenpiteellä kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

Tämä direktiivi ei vaikuta missään oloissa 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
47 artiklassa vahvistettuihin oikeuksiin 
alentamalla vaikuttavien 
oikeussuojakeinojen tasoa ja 
heikentämällä niiden saatavuutta 
verrattuna valtion omien kansalaisten 
oikeussuojakeinoihin, jotka ovat 
käytettävissä kansallisen lain nojalla.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti 16 artiklaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 514
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 6 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäinen ja toinen alakohta eivät 
rajoita III luvun ja unionin ja kansallisen 
lainsäädännön muiden säännösten 
mukaisten takeiden soveltamista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 515
Anne-Sophie Pelletier
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 6 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäinen ja toinen alakohta eivät 
rajoita III luvun ja unionin ja kansallisen 
lainsäädännön muiden säännösten 
mukaisten takeiden soveltamista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 516
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Neuvoston direktiivin 2001/40/EY 
mukaan jäsenvaltiot voivat tunnustaa 
kaikki palauttamispäätökset, jotka muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset ovat tehneet 1 kohdan 
mukaisesti. Tällaisissa tapauksissa 
palauttaminen suoritetaan noudattaen 
palauttamismenettelyn toteuttavassa 
jäsenvaltiossa sovellettavaa 
lainsäädäntöä.

Or. fr

Tarkistus 517
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Jäsenvaltioiden on 
palauttamispäätösten täytäntöönpanon 
helpottamista varten tehtävä tarvittaessa 
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yhteistyötä nimettyjen yhteyspisteiden 
kautta. Jäsenvaltiot voivat erityisesti tehdä 
yhteistyötä sallimalla kulkemisen toisen 
jäsenvaltion alueen kautta 
palauttamispäätöksen noudattamista tai 
matkustusasiakirjojen hankkimista 
varten. Tällaisen yhteistyön menettelyt 
voidaan vahvistaa kahdenvälisissä tai 
monenvälisissä järjestelyissä tai 
sopimuksissa ja niihin voi kuulua 
edellytyksiä, jotka koskevat saattamista, 
vastaamiselle asetettuja määräaikoja ja 
asiaan liittyviä kustannuksia.

Or. fr

Tarkistus 518
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Palauttamispäätöksessä on määrättävä 
vapaaehtoiselle poistumiselle myönnetystä 
asianmukaisesta määräajasta, jonka pituus 
on enintään kolmekymmentä päivää, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 
4 kohdassa tarkoitettujen poikkeusten 
soveltamista. Jäsenvaltiot voivat säätää 
kansallisessa lainsäädännössään, että 
tällainen aika myönnetään vain 
asianomaisen kolmannen maan 
kansalaisen hakemuksesta. Tässä 
tapauksessa jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava asianomaiselle kolmannen 
maan kansalaiselle mahdollisuudesta 
tehdä tällainen hakemus.

Palauttamispäätöksessä on määrättävä 
vapaaehtoiselle poistumiselle myönnetystä 
asianmukaisesta määräajasta, jonka pituus 
on enintään kuusi kuukautta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen poikkeusten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 519
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Palauttamispäätöksessä on 
määrättävä vapaaehtoiselle poistumiselle 
myönnetystä asianmukaisesta määräajasta, 
jonka pituus on kolmekymmentä päivää, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 
4 kohdassa tarkoitettujen poikkeusten 
soveltamista. Jäsenvaltiot voivat säätää 
kansallisessa lainsäädännössään, että 
tällainen määräaika myönnetään vain 
asianomaisen kolmannen maan kansalaisen 
hakemuksesta. Tässä tapauksessa 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
asianomaiselle kolmannen maan 
kansalaiselle mahdollisuudesta tehdä 
tällainen hakemus.

Palauttamispäätöksessä on 
määrättävä vapaaehtoiselle poistumiselle 
myönnetystä asianmukaisesta määräajasta, 
jonka pituus on kolmekymmentä päivää, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 
4 kohdassa tarkoitettujen poikkeusten 
soveltamista. Jäsenvaltiot voivat säätää 
kansallisessa lainsäädännössään, että 
tällainen määräaika myönnetään vain 
asianomaisen kolmannen maan kansalaisen 
hakemuksesta. Tässä tapauksessa 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
asianomaiselle kolmannen maan 
kansalaiselle mahdollisuudesta tehdä 
tällainen hakemus ja vapaaehtoisen 
paluun ohjelmista kielellä, jota laittomasti 
oleskeleva kolmannen maan kansalainen 
ymmärtää, ja hyvissä ajoin, jotta tämä voi 
käyttää tässä direktiivissä säädettyjä 
oikeuksiaan.

Or. it

Tarkistus 520
Jeroen Lenaers

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Palauttamispäätöksessä on määrättävä 
vapaaehtoiselle poistumiselle myönnetystä 
asianmukaisesta määräajasta, jonka pituus 
on enintään kolmekymmentä päivää, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 
4 kohdassa tarkoitettujen poikkeusten 
soveltamista. Jäsenvaltiot voivat säätää 
kansallisessa lainsäädännössään, että 
tällainen aika myönnetään vain 
asianomaisen kolmannen maan kansalaisen 
hakemuksesta. Tässä tapauksessa 

Jäsenvaltioiden on tapauskohtaisesti 
määrättävä palauttamispäätöksen osalta 
vapaaehtoiselle poistumiselle myönnetystä 
asianmukaisesta määräajasta, jonka pituus 
on enintään kolmekymmentä päivää, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 
4 kohdassa tarkoitettujen poikkeusten 
soveltamista. Jäsenvaltiot voivat säätää 
kansallisessa lainsäädännössään, että 
tällainen aika myönnetään vain 
asianomaisen kolmannen maan kansalaisen 
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jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
asianomaiselle kolmannen maan 
kansalaiselle mahdollisuudesta tehdä 
tällainen hakemus.

hakemuksesta. Tässä tapauksessa 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
asianomaiselle kolmannen maan 
kansalaiselle mahdollisuudesta tehdä 
tällainen hakemus.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi saatava arvioida tapauskohtaisesti asianmukainen määräaika kunkin 
palauttamispäätöksen osalta. Tätä ei ole selvennetty riittävästi tekstissä. Lisäksi on tärkeää 
säätää 30 päivän enimmäisajasta jotta varmistetaan vaikuttava palauttaminen.

Tarkistus 521
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Palauttamispäätöksessä on määrättävä 
vapaaehtoiselle poistumiselle myönnetystä 
asianmukaisesta määräajasta, jonka pituus 
on enintään kolmekymmentä päivää, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 
4 kohdassa tarkoitettujen poikkeusten 
soveltamista. Jäsenvaltiot voivat säätää 
kansallisessa lainsäädännössään, että 
tällainen aika myönnetään vain 
asianomaisen kolmannen maan 
kansalaisen hakemuksesta. Tässä 
tapauksessa jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava asianomaiselle kolmannen 
maan kansalaiselle mahdollisuudesta 
tehdä tällainen hakemus.

Palauttamispäätöksessä on määrättävä 
vapaaehtoiselle poistumiselle myönnetystä 
asianmukaisesta määräajasta, jonka pituus 
on kolmekymmentä päivää, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen poikkeusten soveltamista. 
Jäsenvaltioiden on pääsääntöisesti 
myönnettävä tällainen määräaika ilman, 
että kolmannen maan kansalaisen 
edellytetään tekevän hakemus. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kolmannen 
maan kansalaisille tästä vapaaehtoisen 
poistumisen määräajasta.

Or. en

Perustelu

As voluntary departure is the most (cost) efficient option, as underlined by various reports 
and by the EP impact assessment, this should always be given the full opportunity and 
priority, rather than limiting it. Making 30 days the standard applicable time frame will allow 
for clarity and will give actual opportunity for voluntary departure to materialise, as this is 
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often a lengthy process of decision-making and arranging practicalities. Moreover, to fully 
facilitate voluntary departure, the 30 period should be granted as a general rule, not merely 
after an application for it by the third country national. This would also limit the burden on 
the Member States, as no separate application procedure will need to be set up.

Tarkistus 522
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Palauttamispäätöksessä on määrättävä 
vapaaehtoiselle poistumiselle myönnetystä 
asianmukaisesta määräajasta, jonka pituus 
on enintään kolmekymmentä päivää, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 4 
kohdassa tarkoitettujen poikkeusten 
soveltamista. Jäsenvaltiot voivat säätää 
kansallisessa lainsäädännössään, että 
tällainen aika myönnetään vain 
asianomaisen kolmannen maan kansalaisen 
hakemuksesta. Tässä tapauksessa 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
asianomaiselle kolmannen maan 
kansalaiselle mahdollisuudesta tehdä 
tällainen hakemus.

Poikkeuksellisissa oloissa 
palauttamispäätöksessä on määrättävä 
vapaaehtoiselle poistumiselle myönnetystä 
asianmukaisesta määräajasta, jonka pituus 
on enintään kolmekymmentä 
päivää. Jäsenvaltiot voivat säätää 
kansallisessa lainsäädännössään, että 
tällainen aika myönnetään vain 
asianomaisen kolmannen maan kansalaisen 
hakemuksesta. Tässä tapauksessa 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
asianomaiselle kolmannen maan 
kansalaiselle mahdollisuudesta tehdä 
tällainen hakemus.

Or. nl

Tarkistus 523
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Palauttamispäätöksessä on määrättävä 
vapaaehtoiselle poistumiselle myönnetystä 
asianmukaisesta määräajasta, jonka pituus 
on enintään kolmekymmentä päivää, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 
4 kohdassa tarkoitettujen poikkeusten 

Palauttamispäätöksessä on määrättävä 
vapaaehtoiselle poistumiselle myönnetystä 
asianmukaisesta määräajasta, jonka pituus 
on kolmekymmentä päivää, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen poikkeusten soveltamista. 
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soveltamista. Jäsenvaltiot voivat säätää 
kansallisessa lainsäädännössään, että 
tällainen aika myönnetään vain 
asianomaisen kolmannen maan kansalaisen 
hakemuksesta. Tässä tapauksessa 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
asianomaiselle kolmannen maan 
kansalaiselle mahdollisuudesta tehdä 
tällainen hakemus.

Jäsenvaltiot voivat säätää kansallisessa 
lainsäädännössään, että tällainen aika 
myönnetään vain asianomaisen kolmannen 
maan kansalaisen hakemuksesta. Tässä 
tapauksessa jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
asianomaiselle kolmannen maan 
kansalaiselle mahdollisuudesta tehdä 
tällainen hakemus.

Or. en

Tarkistus 524
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
ajanjakso ei sulje pois asianomaisen 
kolmannen maan kansalaisen 
mahdollisuutta poistua aikaisemmin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 525
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta– 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vapaaehtoiselle poistumiselle myönnetyn 
määräajan pituus määritetään ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
yksittäistapaukseen liittyvät 
erityisolosuhteet ja erityisesti 
paluumahdollisuudet.

Poistetaan.

Or. nl
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Perustelu

Turvapaikkapolitiikka edellyttää yksinkertaistettuja ja selkeitä menettelyjä, joissa 
yhdenvertaisista oikeuksista ei tingitä.

Tarkistus 526
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vapaaehtoiselle poistumiselle myönnetyn 
määräajan pituus määritetään ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
yksittäistapaukseen liittyvät 
erityisolosuhteet ja erityisesti 
paluumahdollisuudet.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vaikka henkilökohtainen määrittäminen on varmasti keskeistä, tätä ei pääsääntöisesti tarvita, 
koska 30 päivää olisi periaatteessa aina myönnettävä. Poikkeustapauksissa, jotka koskevat 
lyhyempiä ajanjaksoja, kuten jäljempänä 9 artiklan 4 kohtaan tehdyssä tarkistuksessa 
esitetään, yksilöllinen arviointi olisi todella syytä.

Tarkistus 527
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vapaaehtoiselle poistumiselle myönnetyn 
määräajan pituus määritetään ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
yksittäistapaukseen liittyvät 
erityisolosuhteet ja erityisesti 
paluumahdollisuudet.

Poistetaan.

Or. en



AM\1214327FI.docx 245/370 PE658.738v01-00

FI

Tarkistus 528
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vapaaehtoiselle poistumiselle myönnetyn 
määräajan pituus määritetään ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
yksittäistapaukseen liittyvät 
erityisolosuhteet ja erityisesti 
paluumahdollisuudet.

Vapaaehtoiselle poistumiselle myönnetyn 
määräajan pituus määritetään ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
yksittäistapaukseen liittyvät 
erityisolosuhteet.

Or. fr

Tarkistus 529
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot myöntävät tarvittaessa 
vapaaehtoista poistumista varten 
asianmukaisen siihen määrätyn ajan 
pidennyksen, ottaen huomioon 
yksittäistapaukseen liittyvät 
erityisolosuhteet, kuten oleskelun 
pituuden, mahdolliset koulua käyvät 
lapset ja muut perhesiteet ja sosiaaliset 
siteet.

Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

Lapset hyötyvät koulunkäynnin jatkamisesta mahdollisimman pian kotimaassaan kulttuurinsa 
mukaisten perinteiden mukaisesti ja omalla äidinkielellään. Menettelyn olisi oltava niin lyhyt, 
ettei perhesiteitä ja sosiaalisia siteitä kehitetä lisää menettelyn aikana tarkoituksena vedota 
näihin siteisiin pysyvän oleskelun toteuttamiseksi hylkäävän päätöksen jälkeen. Tarkistuksella 
poistetaan mahdollisuus pidennykseen sellaisten syiden perusteella, jotka ovat johdanto-osan 
3 kappaleessa ilmaistun tavoitteen vastaisia.
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Tarkistus 530
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot myöntävät tarvittaessa 
vapaaehtoista poistumista varten 
asianmukaisen siihen määrätyn ajan 
pidennyksen, ottaen huomioon 
yksittäistapaukseen liittyvät 
erityisolosuhteet, kuten oleskelun pituuden, 
mahdolliset koulua käyvät lapset ja muut 
perhesiteet ja sosiaaliset siteet.

2. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
pidennettävä vapaaehtoiselle poistumiselle 
myönnettyä määräaikaa asianmukaisella 
ajanjaksolla, ottaen huomioon 
yksittäistapaukseen liittyvät 
erityisolosuhteet, kuten oleskelun pituuden, 
mahdolliset koulua käyvät lapset, muut 
perhesiteet ja sosiaaliset siteet sekä 
sairaudet ja sairaalahoidon tarpeen.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 4 kappaleeseen 
esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 531
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vapaaehtoista paluuta varten 
määrätyn ajanjakson ajaksi voidaan asettaa 
velvoitteita, joilla pyritään estämään 
pakenemisen vaara, kuten säännöllinen 
ilmoittautuminen viranomaisille, 
asianmukaisen rahavakuuden tallettaminen, 
asiakirjojen luovuttaminen tai velvollisuus 
pysytellä tietyssä paikassa.

3. Vapaaehtoiselle poistumiselle 
myönnetyksi määräajaksi voidaan asettaa 
velvoitteita, joilla pyritään estämään 
pakenemisen vaara, kuten säännöllinen 
ilmoittautuminen viranomaisille, 
asianomaisen kolmannen maan 
kansalaisen kannalta kestävän 
asianmukaisen rahavakuuden tallettaminen, 
asiakirjojen luovuttaminen tai velvollisuus 
pysytellä tietyssä paikassa.

Or. en
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Tarkistus 532
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot eivät saa myöntää 
vapaaehtoiselle poistumiselle myönnettyä 
määräaikaa seuraavissa tapauksissa:

Poistetaan.

a) jos on olemassa 6 artiklan 
mukaisesti määritetty pakenemisen vaara;
b) jos laillista oleskelua koskeva 
hakemus on hylätty selvästi 
perusteettomana tai vilpillisenä;
c) jos asianomainen kolmannen 
maan kansalainen on vaaraksi yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle.

Or. en

Tarkistus 533
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot eivät saa myöntää 
vapaaehtoiselle poistumiselle myönnettyä 
määräaikaa seuraavissa tapauksissa:

4. Poikkeustapauksissa voitaisiin 
myöntää myös lyhyempi, vähintään 15 
päivää kestävä määräaika vapaaehtoiselle 
poistumiselle sen jälkeen, kun on tehty 
yksilöllinen arvio 
paluumahdollisuuksista. Alle 15 päivän 
määräaika voidaan myöntää vain, jos 
yksittäisessä arvioinnissa on todettu, että 
seuraavia tapauksia sovelletaan:

Or. en
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Tarkistus 534
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot eivät saa myöntää 
vapaaehtoiselle poistumiselle myönnettyä 
määräaikaa seuraavissa tapauksissa:

4. Jäsenvaltiot voivat myöntää 
vapaaehtoiselle poistumiselle vähintään 
seitsemän päivän määräajan ja olla 
poikkeuksellisesti myöntämättä 
vapaaehtoiselle poistumiselle määräaikaa 
seuraavissa tapauksissa:

Or. en

Tarkistus 535
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos on olemassa 6 artiklan 
mukaisesti määritetty pakenemisen vaara;

a) siinä tapauksessa, että on 
nimenomaisesti ilmaistu aikomus olla 
noudattamatta direktiivin mukaisesti 
sovellettavia palauttamiseen liittyviä 
toimenpiteitä tai toimenpidettä, jolla 
pyritään estämään pakenemisen vaara.

Or. en

Tarkistus 536
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos laillista oleskelua koskeva 
hakemus on hylätty selvästi 

Poistetaan.
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perusteettomana tai vilpillisenä;

Or. en

Tarkistus 537
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos laillista oleskelua koskeva 
hakemus on hylätty selvästi 
perusteettomana tai vilpillisenä;

b) jos laillista oleskelua koskeva 
hakemus on hylätty vilpillisenä;

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti tarkistuksiin, joita on esitetty 
vapaaehtoiselle poistumiselle myönnettäviä lyhyitä määräaikoja koskevaan 9 artiklan 
4 kohtaan. Sanat ”selvästi perusteettomana” on tarpeen poistaa, koska asia liittyy 
turvapaikkamenettelyasetusta koskeviin ehdotuksiin, joten tämä voisi kattaa kaikki 
turvapaikkahakemukset niin sanotuista turvallisista kolmansista maista tai alkuperämaista, 
mikä estäisi mahdollisesti suuria turvapaikanhakijaryhmiä lähtemästä vapaaehtoisesti.

Tarkistus 538
Jeroen Lenaers

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jos asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on vaaraksi yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle.

c) jos asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on vaaraksi yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle tai on tuomittu 
rikoksesta, josta voidaan määrätä 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kolme vuotta.

Or. en
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Perustelu

Lisäämällä lause selvennetään, että myös rikoksesta, josta voidaan määrätä 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään kolme vuotta, olisi tämän direktiivin 
soveltamiseksi aiheuduttava seurauksia asianomaiseen henkilöön sovellettavan 
palauttamispäätöksen kannalta. Sama koskee muita direktiivin osia, joissa lausetta käytetään.

Tarkistus 539
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jos asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on vaaraksi yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle.

c) jos asianomainen kolmannen maan 
kansalainen aiheuttaa todellisen ja 
välittömän vaaran yleiselle järjestykselle, 
yleiselle turvallisuudelle tai valtion 
turvallisuudelle.

Or. en

Tarkistus 540
Jeroen Lenaers

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) jos kansainvälistä suojelua 
koskevan hakemuksen käsittely on 
peruttu asetuksen (EU) …/… 
[turvapaikkamenettelyasetus] 39 artiklan 
1 c, 1 d tai 1 f kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa tai jos kansainvälistä suojelua 
koskeva hakemus on hylätty nopeutetun 
tutkintamenettelyn jälkeen 
asetuksen (EU) …/… 
[turvapaikkamenettelyasetus] 40 artiklan 
1 b, 1 c tai 1 d kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa. Koska palauttamisdirektiivi 
on osittain yhteydessä 
turvapaikkamenettelyasetukseen, 
palauttamisdirektiiviä olisi mukautettava 
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turvapaikkamenettelyasetusta koskevaan 
Euroopan parlamentin kantaan.

Or. en

Perustelu

Koska palauttamisdirektiivi liittyy osittain turvapaikkamenettelyasetukseen, 
palauttamisdirektiivi olisi yhdenmukaistettava parlamentin kannan kanssa. Tämän vuoksi 
lisätään tässä direktiivissä tarvittavat viittaukset turvapaikkamenettelyasetuksen 39 artiklaan 
(hakemuksen implisiittinen peruuttaminen) ja turvapaikkamenettelyasetuksen 40 artiklaan 
(nopeutettu tutkintamenettely).

Tarkistus 541
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Tätä olisi erityisesti sovellettava 
sellaisiin kolmansien maiden 
kansalaisiin, jotka ovat syyllistyneet 
rikoksiin useissa jäsenvaltioissa tai 
rikoksiin, jotka liittyvät terrorismiin tai 
vakavaan rikollisuuteen.

Or. en

Tarkistus 542
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) Tätä olisi sovellettava myös 
kolmannen maan kansalaiseen, joka on 
tuomittu etuuspetoksesta, jonka 
yhteydessä hän on käyttänyt eri 
henkilöllisyyksiä.

Or. en
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Tarkistus 543
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ehdotus direktiiviksi
9 kohta – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. 5 Jos palauttamispäätös sisältää 
määräajan vapaaehtoiselle poistumiselle 
ja edellyttäen, että kolmannen maan 
kansalainen, jota päätös koskee, ei uhka 
jäsenvaltion yleiselle järjestykselle, 
yleiselle turvallisuudelle tai valtion 
turvallisuudelle, hän voi kyseisen 
määräajan sisällä ja ainoastaan kyseisen 
päätöksen täytäntöönpanoa varten kulkea 
muun jäsenvaltion alueen kautta kuin 
päätöksen antaneen jäsenvaltion.
Jäsenvaltiot voivat vaatia, että tällainen 
kauttakulku edellyttää niiden etukäteen 
antamaa suostumusta.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle ja toisilleen siitä, ottavatko ne 
käyttöön tai peruuttavatko ne 
velvollisuuden saada niiltä etukäteen lupa 
kolmannen maan kansalaisen 
kulkemiselle niiden alueiden kautta.

Or. pl

Tarkistus 544
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
myöntämättä vapaaehtoisen poistumisen 
määräaikaa, jos asianomainen 
kolmannen maan kansalainen on 
todellinen ja välitön uhka yleiselle 
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turvallisuudelle tai valtion 
turvallisuudelle.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti 9 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 545
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jos kolmannen maan kansalainen 
on löydetty jäsenvaltion alueelta:
a) Ja toinen jäsenvaltio on antanut 
tätä koskevan palauttamispäätöksen 
ilman määräaikaa vapaaehtoiselle 
poistumiselle,
b) Joka, siitä huolimatta, että toinen 
jäsenvaltio on antanut häntä koskevan 
palauttamispäätöksen, ei ole saanut lupaa 
kulkea kyseisen jäsenvaltion alueen 
kautta, jos tällaista lupaa on edellytetty,
c) Jota pidetään uhkana kyseisen 
jäsenvaltion yleiselle järjestykselle, 
yleiselle turvallisuudelle tai valtion 
turvallisuudelle
Kyseinen jäsenvaltio voi joko soveltaa 
neuvoston direktiivissä 2001/40/EY 
säädettyä menettelyä tai palauttaa 
asianomaisen kolmannen maan 
kansalaisen päätöksen antaneeseen 
jäsenvaltioon.

Or. pl

Tarkistus 546
Anne-Sophie Pelletier



PE658.738v01-00 254/370 AM\1214327FI.docx

FI

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet pannakseen 
täytäntöön palauttamispäätöksen, jos 
vapaaehtoiselle poistumiselle on jätetty 
myöntämättä määräaika 9 artiklan 
4 kohdan mukaisesti tai jos 
paluuvelvoitetta ei ole noudatettu 
9 artiklan mukaisesti vapaaehtoiselle 
poistumiselle myönnetyn määräajan 
kuluessa. Näihin toimenpiteisiin on 
sisällyttävä kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sellaisten laittomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten 
henkilöllisyyden vahvistamiseksi, joilla ei 
ole voimassa olevaa matkustusasiakirjaa, 
ja tällaisen asiakirjan hankkimiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 547
Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Jan-Christoph Oetjen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet pannakseen 
täytäntöön palauttamispäätöksen, jos 
vapaaehtoiselle poistumiselle on jätetty 
myöntämättä määräaika 9 artiklan 
4 kohdan mukaisesti tai jos 
paluuvelvoitetta ei ole noudatettu 9 artiklan 
mukaisesti vapaaehtoiselle poistumiselle 
myönnetyn määräajan kuluessa. Näihin 
toimenpiteisiin on sisällyttävä kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sellaisten 
laittomasti oleskelevien kolmansien 
maiden kansalaisten henkilöllisyyden 
vahvistamiseksi, joilla ei ole voimassa 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet pannakseen 
täytäntöön palauttamispäätöksen, jos 
vapaaehtoiselle poistumiselle on jätetty 
myöntämättä määräaika 9 artiklan 
4 kohdan mukaisesti tai jos 
paluuvelvoitetta ei ole noudatettu 9 artiklan 
mukaisesti vapaaehtoiselle poistumiselle 
myönnetyn määräajan kuluessa. Näihin 
toimenpiteisiin on sisällyttävä kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sellaisten 
laittomasti oleskelevien kolmansien 
maiden kansalaisten henkilöllisyyden 
vahvistamiseksi, joilla ei ole voimassa 
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olevaa matkustusasiakirjaa, ja tällaisen 
asiakirjan hankkimiseksi.

olevaa matkustusasiakirjaa, ja tällaisen 
asiakirjan hankkimiseksi. Jäsenvaltioiden 
on myös vahvistettava yhteistyötä, muun 
muassa tietojen jakamisen ja kolmansien 
maiden kansalaisia koskevien 
maastapoistamispäätösten 
vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun 
direktiivin 2001/40/EY soveltamisen 
yhteydessä, perusoikeuksia koskevien 
takeiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 548
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet pannakseen 
täytäntöön palauttamispäätöksen, jos 
vapaaehtoiselle poistumiselle on jätetty 
myöntämättä määräaika 9 artiklan 
4 kohdan mukaisesti tai jos 
paluuvelvoitetta ei ole noudatettu 9 artiklan 
mukaisesti vapaaehtoiselle poistumiselle 
myönnetyn määräajan kuluessa. Näihin 
toimenpiteisiin on sisällyttävä kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sellaisten 
laittomasti oleskelevien kolmansien 
maiden kansalaisten henkilöllisyyden 
vahvistamiseksi, joilla ei ole voimassa 
olevaa matkustusasiakirjaa, ja tällaisen 
asiakirjan hankkimiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet pannakseen 
täytäntöön palauttamispäätöksen, jos 
vapaaehtoiselle poistumiselle on jätetty 
myöntämättä määräaika 9 artiklan 
4 kohdan mukaisesti tai jos 
paluuvelvoitetta ei ole noudatettu 9 artiklan 
mukaisesti vapaaehtoiselle poistumiselle 
myönnetyn määräajan kuluessa. Etusijalle 
asetetaan ne kolmansien maiden 
kansalaiset, jotka on tuomittu vakavista ja 
toistuvista rikoksista, erityisesti 
terrorismista. Näihin toimenpiteisiin on 
sisällyttävä kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sellaisten laittomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten 
henkilöllisyyden vahvistamiseksi, joilla ei 
ole voimassa olevaa matkustusasiakirjaa, ja 
tällaisen asiakirjan hankkimiseksi.

Or. en

Tarkistus 549
Nadine Morano, Paulo Rangel
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet pannakseen 
täytäntöön palauttamispäätöksen, jos 
vapaaehtoiselle poistumiselle on jätetty 
myöntämättä määräaika 9 artiklan 4 
kohdan mukaisesti tai jos paluuvelvoitetta 
ei ole noudatettu 9 artiklan 
mukaisesti vapaaehtoiselle poistumiselle 
myönnetyn määräajan kuluessa. Näihin 
toimenpiteisiin on sisällyttävä kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sellaisten 
laittomasti oleskelevien kolmansien 
maiden kansalaisten henkilöllisyyden 
vahvistamiseksi, joilla ei ole voimassa 
olevaa matkustusasiakirjaa, ja tällaisen 
asiakirjan hankkimiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet pannakseen 
täytäntöön palauttamispäätöksen, jos 
vapaaehtoiselle poistumiselle on jätetty 
myöntämättä määräaika 9 artiklan 4 
kohdan mukaisesti tai jos paluuvelvoitetta 
ei ole noudatettu 9 artiklan 
mukaisesti vapaaehtoiselle poistumiselle 
myönnetyn määräajan kuluessa. Näihin 
toimenpiteisiin on sisällyttävä kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sellaisten 
laittomasti oleskelevien kolmansien 
maiden kansalaisten henkilöllisyyden 
vahvistamiseksi, joilla ei ole voimassa 
olevaa matkustusasiakirjaa, ja tällaisen 
asiakirjan hankkimiseksi, mukaan lukien 
mahdolliset jäsenvaltioiden 
lainsäädännössä säädetyt seuraamukset.

Or. fr

Tarkistus 550
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet pannakseen 
täytäntöön palauttamispäätöksen, jos 
vapaaehtoiselle poistumiselle on jätetty 
myöntämättä määräaika 9 artiklan 4 
kohdan mukaisesti tai jos paluuvelvoitetta 
ei ole noudatettu 9 artiklan 
mukaisesti vapaaehtoiselle poistumiselle 
myönnetyn määräajan kuluessa. Näihin 
toimenpiteisiin on sisällyttävä kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sellaisten 
laittomasti oleskelevien kolmansien 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet 
palauttamispäätöksen täytäntöön 
panemiseksi. Näihin toimenpiteisiin on 
sisällyttävä kaikki tarvittavat toimenpiteet 
laittomasti oleskelevien kolmansien 
maiden kansalaisten henkilön säilöön 
ottamiseksi ja sellaisten laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten henkilöllisyyden 
vahvistamiseksi, joilla ei ole voimassa 
olevaa matkustusasiakirjaa, ja tällaisen 
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maiden kansalaisten henkilöllisyyden 
vahvistamiseksi, joilla ei ole voimassa 
olevaa matkustusasiakirjaa, ja tällaisen 
asiakirjan hankkimiseksi.

asiakirjan hankkimiseksi.

Or. nl

Perustelu

Pakkoon perustuva paluu on tehokkaan turvapaikkajärjestelmän välttämätön osa. 
Määräaikaa vapaaehtoiselle poistumiselle voidaan harkita vain poikkeuksellisissa tilanteissa.

Tarkistus 551
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet pannakseen 
täytäntöön palauttamispäätöksen, jos 
vapaaehtoiselle poistumiselle on jätetty 
myöntämättä määräaika 9 artiklan 
4 kohdan mukaisesti tai jos 
paluuvelvoitetta ei ole noudatettu 9 artiklan 
mukaisesti vapaaehtoiselle poistumiselle 
myönnetyn määräajan kuluessa. Näihin 
toimenpiteisiin on sisällyttävä kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sellaisten 
laittomasti oleskelevien kolmansien 
maiden kansalaisten henkilöllisyyden 
vahvistamiseksi, joilla ei ole voimassa 
olevaa matkustusasiakirjaa, ja tällaisen 
asiakirjan hankkimiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet pannakseen 
täytäntöön palauttamispäätöksen, jos 
vapaaehtoiselle poistumiselle on jätetty 
myöntämättä määräaika 9 artiklan 
4 kohdan mukaisesti tai jos 
paluuvelvoitetta ei ole noudatettu 9 artiklan 
mukaisesti vapaaehtoiselle poistumiselle 
myönnetyn määräajan kuluessa. Näihin 
toimenpiteisiin on sisällyttävä kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sellaisten 
luvattomasti oleskelevien kolmansien 
maiden kansalaisten henkilöllisyyden 
vahvistamiseksi, joilla ei ole voimassa 
olevaa matkustusasiakirjaa, ja tällaisen 
asiakirjan hankkimiseksi.

Or. en

Perustelu

Sanaa ”laiton” ei katsota asianmukaiseksi muuttoliikkeen yhteydessä. Se korvataan koko 
tekstissä sanalla ”luvaton”. Kansainväliset elimet, kuten YK:n yleiskokous ja Kansainvälinen 
siirtolaisuusjärjestö, suosittelevat pikemminkin termien ”irregular” tai ”undocumented” 
käyttämistä.
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Tarkistus 552
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Palauttamispäätökset ja 
kolmannen maan kansalaisen 
palauttaminen kolmanteen maahan tai 
alueelle, joihin vaikuttavat Euroopan 
unionin SEUT-sopimuksen 215 artiklan 
tai SEU-sopimuksen 2 luvun V osaston 
mukaisesti toteuttamat rajoittavat toimet, 
samoin kuin Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvoston Yhdistyneiden 
kansakuntien peruskirjan VII luvun 
mukaisesti hyväksymät rajoittavat toimet, 
ovat poikkeuksetta kiellettyjä, sanotun 
vaikuttamatta muihin unionin ja 
kansainvälisen oikeuden mukaisiin 
tapauksiin, joissa kolmannen maan 
kansalaisen poistaminen on kielletty, ja 
toissijaisen suojelun soveltamisalaan 
kuuluvien tapauksien lisäksi.

Or. en

Tarkistus 553
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltio on myöntänyt 
9 artiklan mukaisesti määräajan 
vapaaehtoiselle poistumiselle , 
palauttamispäätös saadaan panna 
täytäntöön vasta tuon määräajan päätyttyä, 
paitsi jos tämän ajan kuluessa ilmenee 
9 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu vaara.

2. Jos jäsenvaltio on myöntänyt 
9 artiklan mukaisesti määräajan 
vapaaehtoiselle poistumiselle, 
palauttamispäätös saadaan panna 
täytäntöön vasta tuon määräajan päätyttyä, 
paitsi jos tämän ajan kuluessa ilmenee 
9 artiklan 4 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettu vaara.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti 9 artiklan 4 kohdan a alakohtaan 
esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 554
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltio voi erillisellä 
hallinnollisella tai oikeudellisella 
päätöksellä tai toimenpiteellä määrätä 
maastapoistamisesta.

3. Jäsenvaltion olisi määrättävä 
palauttamispäätöksessä myös 
maastapoistamisesta.

Or. nl

Perustelu

Tämä johtaa hallinnolliseen yksinkertaistamiseen ja selkeämpään ja oikeudenmukaisempaan 
tilanteeseen kaikille kolmannen maan kansalaisille. Tarkistus on välttämätön johdanto-osan 
3 kappaleessa tarkoitetun tehokkaan palauttamispolitiikan toteuttamiseksi.

Tarkistus 555
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos kolmannen maan kansalainen 
vastustaa maastapoistamista ja jäsenvaltio 
käyttää – viimeisenä keinona – 
pakkokeinoja pannakseen 
maastapoistamisen täytäntöön, kyseisten 
pakkokeinojen on oltava oikeasuhteisia 
eikä niihin saa liittyä kohtuutonta 
voimankäyttöä. Pakkokeinot pannaan 
täytäntöön kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti, kunnioittaen perusoikeuksia ja 
asianomaisen kolmannen maan kansalaisen 
ihmisarvoa sekä fyysistä 

4. Jäsenvaltion ei pidä milloinkaan 
käyttää pakkokeinoja pannakseen 
kolmannen maan kansalaisen 
maastapoistamisen täytäntöön. 
Jäsenvaltion on aina noudatettava 
perusoikeuksia ja asianomaisen kolmannen 
maan kansalaisen ihmisarvoa sekä fyysistä 
koskemattomuutta.
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koskemattomuutta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 40 kappaleeseen 
esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 556
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos kolmannen maan kansalainen 
vastustaa maastapoistamista ja jäsenvaltio 
käyttää – viimeisenä keinona – 
pakkokeinoja pannakseen 
maastapoistamisen täytäntöön, kyseisten 
pakkokeinojen on oltava oikeasuhteisia 
eikä niihin saa liittyä kohtuutonta 
voimankäyttöä. Pakkokeinot pannaan 
täytäntöön kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti, kunnioittaen perusoikeuksia ja 
asianomaisen kolmannen maan kansalaisen 
ihmisarvoa sekä fyysistä 
koskemattomuutta.

4. Jos kolmannen maan kansalainen 
vastustaa maastapoistamista ja jäsenvaltio 
käyttää pakkokeinoja pannakseen 
maastapoistamisen täytäntöön, kyseisten 
pakkokeinojen on oltava oikeasuhteisia 
eikä niihin saa liittyä kohtuutonta 
voimankäyttöä. Pakkokeinot pannaan 
täytäntöön kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti, kunnioittaen perusoikeuksia ja 
asianomaisen kolmannen maan kansalaisen 
ihmisarvoa sekä fyysistä 
koskemattomuutta.

Or. nl

Perustelu

Laittoman ulkomaalaisen pakkoon perustuvan paluun kotimaahan olisi oltava ensimmäinen 
vaihtoehto. Tarkistus on välttämätön johdanto-osan 3 kappaleessa tarkoitetun tehokkaan 
palauttamispolitiikan toteuttamiseksi.

Tarkistus 557
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Lentoteitse tapahtuvan 
maastapoistamisen aikana jäsenvaltion on 
otettava huomioon päätöksen 
2004/573/EY liitteenä olevat yhteiset 
ohjeet, jotka koskevat lentoteitse 
tapahtuvaan yhteiseen 
maastapoistamiseen sovellettavia 
turvallisuusmääräyksiä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 40 kappaleeseen 
esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 558
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
tehokkaasta järjestelmästä palautusten 
valvomiseksi.

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että palautuksia seurataan 
riippumattomien kansallisten 
ihmisoikeuksia käsittelevien elinten 
kautta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että riippumattomat palauttamisen 
valvojat, joille on annettu asianmukaista 
koulutusta unionin ja kansainvälisistä 
perusoikeuksista ja pakolaisoikeudesta, 
valvovat asianmukaisesti kaikkia 
palauttamisoperaatioita.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 4 kappaleeseen 
esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 559
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Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
tehokkaasta järjestelmästä palautusten 
valvomiseksi.

6. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
tehokkaasta järjestelmästä palautusten 
valvomiseksi. Kyseisessä järjestelmässä ei 
ole välttämätöntä kohdistaa kaikkiin 
palauttamisoperaatioihin systemaattista 
valvontaa.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään johdanto-osan 4 kappaletta ja selvennetään siitä johtuvien 
velvollisuuksien laajuutta.

Tarkistus 560
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Riippumattomien palauttamisen 
valvojien on tehtävä tarkastuksia, myös 
ilmoittamattomia, säilöönottolaitoksiin ja 
kaikkiin muihin kansallisiin laitoksiin, 
joissa kolmansien maiden kansalaisia on 
säilöönotettuina tai vastaanotettuina 
palauttamista odottaessa.
Riippumattomilla palauttamisen valvojilla 
on tarkastusten aikana oltava 
mahdollisuus
– tutustua kaikkiin 
säilöönottolaitoksien tiloihin
– haastatella laitoksessa 
säilöönotettuna tai vastaanotettuna olevaa 
kolmannen maan kansalaista
– esittää kysymyksiä 
säilöönottolaitoksessa työskentelevälle 
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henkilöstölle
– pyytää ja saada jäljennöksiä 
asiakirjoista;
Jokainen riippumaton kansallinen 
ihmisoikeuksia käsittelevä elin raportoi 
Euroopan parlamentille ja/tai sen 
jäsenvaltion kansalliselle parlamentille, 
jossa elimen toimipaikka sijaitsee, tämän 
direktiivin säännösten vastaisista 
rikkomuksista sekä perusoikeuksien 
vastaisista rikkomuksista, joihin 
jäsenvaltio on syyllistynyt direktiiviä 
soveltaessaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 4 kappaleeseen 
esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 561
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ehdotus direktiiviksi
10 kohta – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
mahdolliset kustannukset, joita niille 
aiheutuu maastapoistamisesta, korvaa 
asianomainen kolmannen maan 
kansalainen, jota palauttamispäätös 
koskee, tai muu henkilö tai yhteisö, joka 
on vastuussa kolmannen maan 
kansalaisen oleskelusta tai työskentelystä 
niiden alueella.

Or. pl

Tarkistus 562
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod
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Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) silloin, kun se loukkaisi 
palauttamiskiellon periaatetta; tai

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Jotta varmistetaan yhdenmukaisuus 16 artiklan 3 kohdan alakohtaan ja 22 artiklan 6 kohdan 
1 alakohtaan tehtyjen muutosten kanssa, viittaukset palauttamiskiellon periaatteeseen on 
poistettu.

Tarkistus 563
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) silloin, kun se loukkaisi 
palauttamiskiellon periaatetta; tai

Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

Palauttamiskiellon periaate on varmistettu riittävällä tavalla eikä sitä edistä 
maastapoistamisen lykkääminen. Palauttamiskiellon periaate on jo mainittu johdanto-osan 20 
kappaleessa ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset, joihin viitataan, mainitaan johdanto-
osan 4 kappaleessa. Pelkkä maastapoistamisen lykkääminen on johdanto-osan 3 kappaleessa 
ilmaistun tehokkaan turvapaikkapolitiikan vastaista.

Tarkistus 564
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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b a) kolmannen maan kansalaisen 
osallistuminen meneillään oleviin 
rikosoikeudellisiin tai hallinnollisiin 
menettelyihin uhrina, epäiltynä tai 
todistajana erityisesti liittyen direktiiviin 
2009/52/EY, direktiiviin 2011/36/EU ja 
direktiiviin 2012/29/EU.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti 14 artiklaan ja johdanto-osan 15 a 
kappaleeseen (uusi) esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 565
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kolmannen maan kansalaisen 
fyysinen tai henkinen tila;

Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

Kolmannen maan kansalaisen fyysinen tai henkinen tila arvioidaan menettelyn aiemmassa 
vaiheessa. Aiemmin näiden tietojen mainitseminen erikseen menettelyjen päättämisen jälkeen 
on johtanut järjesteltyihin paluihin kotimaahan. Tämä johtaa tehottomaan 
turvapaikkajärjestelmään ja kolmansien maiden kansalaisten eriarvoisempaan kohteluun. 
Tarkistus estää menettelyjen karusellia olemasta johdanto-osan 3 kappaleessa tarkoitetun 
tehokkaan palauttamispolitiikan esteenä.

Tarkistus 566
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus
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Ilman huoltajaa matkustavien alaikäisten 
palauttaminen ja maastapoistaminen

Ilman huoltajaa matkustavien lasten 
palauttaminen ja maastapoistaminen

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin lasten oikeuksia käsittelevä työryhmä esittää ylimääräisiä 
suojatoimenpiteitä, joilla varmistetaan, että lapsen etu otetaan aina ensisijaisesti huomioon 
osana lasten palauttamismenettelyjä riippumatta siitä, ovatko he ilman huoltajaa, joutuneet 
eroon huoltajastaan vai perheensä kanssa.

Tarkistus 567
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ilman huoltajaa matkustavien alaikäisten 
palauttaminen ja maastapoistaminen

Alaikäisten palauttaminen ja 
maastapoistaminen

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy 20 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 568
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ilman huoltajaa matkustavien alaikäisten 
palauttaminen ja maastapoistaminen

Alaikäisten palauttaminen ja 
maastapoistaminen

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 40 kappaleeseen 
esitettyyn tarkistukseen.
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Tarkistus 569
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ennen kuin tehdään päätös ilman 
huoltajaa olevan alaikäisen 
palauttamisesta, on sallittava muiden 
asianmukaisten elinten kuin palautuksen 
täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaisten antama apu, ottaen 
asianmukaisesti huomioon lapsen edun.

Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

On alaikäisen edun mukaista palata mahdollisimman pian kotimaahan, jossa alaikäinen on 
kotimaansa hallinnon vastuulla. Tarkistus on välttämätön johdanto-osan 3 kappaleessa 
tarkoitetun tehokkaan palauttamispolitiikan toteuttamiseksi.

Tarkistus 570
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ennen kuin tehdään päätös ilman 
huoltajaa olevan alaikäisen 
palauttamisesta, on sallittava muiden 
asianmukaisten elinten kuin palautuksen 
täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaisten antama apu, ottaen 
asianmukaisesti huomioon lapsen edun.

1. Jäsenvaltioiden on 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
alaikäinen on tunnistettu, ja joka 
tapauksessa ennen kuin tehdään päätös 
asianomaisen alaikäisen palauttamisesta, 
arvioitava lapsen etua, jotta voidaan 
määrittää, onko palautus hänen etunsa 
mukainen, riippumatta siitä, onko lapsi 
perheessä vai onko kyseessä ilman 
huoltajaa oleva tai huoltajastaan eroon 
joutunut lapsi. Tapauksissa, joissa 
palauttamisen katsotaan edistävän lapsen 
etua, on otettava käyttöön erityisiä ja 
asianmukaisia täytäntöönpanotoimia. On 
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sallittava muiden asianmukaisten elinten 
kuin palautuksen täytäntöönpanosta 
vastaavien viranomaisten antama apu, 
mukaan lukien koulutetut huoltajat, sekä 
oikeudellinen ja kielellinen apu, ottaen 
asianmukaisesti huomioon lapsen edun.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 28 ja 40 kappaleeseen 
esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 571
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ennen kuin tehdään päätös ilman 
huoltajaa olevan alaikäisen 
palauttamisesta, on sallittava muiden 
asianmukaisten elinten kuin palautuksen 
täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaisten antama apu, ottaen 
asianmukaisesti huomioon lapsen edun.

1. Ennen kuin tehdään päätös ilman 
huoltajaa olevan alaikäisen 
palauttamisesta, on sallittava muiden 
asianmukaisten elinten kuin palautuksen 
täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaisten, myös 
lastensuojeluviranomaisten antama apu, 
koko prosessin ajan, ottaen 
asianmukaisesti huomioon lapsen edun. 
Ennen päätöstä ilman huoltajaa 
matkustavan lapsen poistamisesta 
jäsenvaltioiden on myös otettava 
huomioon lailliset ja pysyvät siteet, joita 
lapsi on jäsenvaltioissa kehittänyt, 
mukaan lukien koulunkäynti.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin lasten oikeuksia käsittelevä työryhmä esittää ylimääräisiä 
suojatoimia, joilla varmistetaan, että lapsen etu otetaan aina ensisijaisesti huomioon osana 
lasten palauttamismenettelyjä riippumatta siitä, matkustavatko he ilman huoltajaa, ovatko he 
joutuneet eroon huoltajastaan vai matkustavatko perheensä kanssa.
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Tarkistus 572
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ennen kuin tehdään päätös ilman 
huoltajaa olevan alaikäisen 
palauttamisesta, on sallittava muiden 
asianmukaisten elinten kuin palautuksen 
täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaisten antama apu, ottaen 
asianmukaisesti huomioon lapsen edun.

1. Ennen kuin tehdään päätös ilman 
huoltajaa olevan alaikäisen 
palauttamisesta, jäsenvaltioiden on 
mahdollisimman pian ryhdyttävä 
tarvittaviin toimenpiteisiin lapsen 
perheenjäsenten tunnistamiseksi. On 
sallittava muiden asianmukaisten elinten 
kuin palautuksen täytäntöönpanosta 
vastaavien viranomaisten antama apu, 
ottaen asianmukaisesti huomioon lapsen 
edun.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus perustuu lasten etua koskevaan kehykseen, joka vaikuttaa koko direktiiviin. 
Tarkistus liittyy läheisesti esimerkiksi tarkistukseen 23 ja johdanto-osan 43 kappaleeseen.

Tarkistus 573
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, 
Michal Šimečka, Fabienne Keller

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ennen kuin tehdään päätös ilman 
huoltajaa olevan alaikäisen 
palauttamisesta, on sallittava muiden 
asianmukaisten elinten kuin palautuksen 
täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaisten antama apu, ottaen 
asianmukaisesti huomioon lapsen edun.

1. Ennen kuin tehdään päätös ilman 
huoltajaa olevan alaikäisen 
palauttamisesta, on sallittava muiden 
asianmukaisten elinten kuin palautuksen 
täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaisten antama apu ja lapsen edun 
on oltava ensisijainen peruste, ja lapsen 
holhoojaa tai ilman huoltajaa olevan 
alaikäisen avustajaksi nimettyä edustajaa 
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on kuultava.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti palauttamisen hallintaa koskevaan 
14 artiklaan esitettyyn tarkistukseen, jossa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin, varsinkin lapsiin. Tarkistuksella vahvistetaan 
lasten oikeuksia koskevia takeita ja se on yhdenmukainen Euroopan yhteisen 
turvapaikkajärjestelmän kaltaisia muita aiheita koskevan Euroopan parlamentin kannan 
kanssa, ja siitä on jo osittain sovittu näitä asiakirjoja koskevissa kolmenvälisissä 
neuvotteluissa.

Tarkistus 574
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ennen kuin tehdään päätös ilman 
huoltajaa olevan alaikäisen 
palauttamisesta, on sallittava muiden 
asianmukaisten elinten kuin palautuksen 
täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaistenantama apu, ottaen 
asianmukaisesti huomioon lapsen edun.

1. Ennen kuin tehdään päätös ilman 
huoltajaa olevan alaikäisen 
palauttamisesta, on sallittava nimetyn 
holhoojan läsnä ollessa muiden 
asianmukaisten elinten kuin palautuksen 
täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaisten antama apu, ottaen 
asianmukaisesti huomioon lapsen edun.

Or. it

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti tarkistuksiin, joita on esitetty 
artikloihin yksin matkustavien alaikäisten kohtelusta tässä direktiivissä ja muissa yhteisen 
turvapaikkajärjestelmän uudistuksen liittyvissä asiakirjoissa sellaisina kuin Euroopan 
parlamentti on ne hyväksynyt edellisellä lainsäädäntökaudella

Tarkistus 575
Maria Grapini

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Ennen kuin tehdään päätös ilman 
huoltajaa olevan alaikäisen 
palauttamisesta, on sallittava muiden 
asianmukaisten elinten kuin palautuksen 
täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaistenantama apu, ottaen 
asianmukaisesti huomioon lapsen edun.

1. Ennen kuin tehdään päätös ilman 
huoltajaa olevan alaikäisen 
palauttamisesta, on sallittava muiden 
asianmukaisten elinten kuin palautuksen 
täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaistenantama apu, ottaen 
asianmukaisesti huomioon lapsen edun ja 
lapsen erityisen huollon.

Or. ro

Tarkistus 576
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ennen kuin tehdään päätös ilman 
huoltajaa olevan alaikäisen 
palauttamisesta, on sallittava muiden 
asianmukaisten elinten kuin palautuksen 
täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaistenantama apu, ottaen 
asianmukaisesti huomioon lapsen edun.

1. Ennen kuin tehdään päätös 
alaikäisen palauttamisesta, on sallittava 
muiden asianmukaisten elinten kuin 
palautuksen täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaisten antama apu, ottaen 
asianmukaisesti huomioon lapsen edun.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy jäljempänä esitettyyn 20 artiklaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 577
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennen kuin ilman huoltajaa 
matkustava alaikäinen poistetaan 
jäsenvaltion alueelta, kyseisen 

Poistetaan.
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jäsenvaltion viranomaisten on oltava 
varmoja siitä, että tämä alaikäinen 
palautetaan jollekin perheenjäsenelleen 
tai nimetylle holhoojalleen taikka että 
häntä varten on kohdevaltiossa järjestetty 
asianmukainen vastaanotto.

Or. nl

Perustelu

Kotimaassa tilanne on kotimaan hallinnon vastuulla. Kotimaassa tiedetään myös parhaiten, 
ketkä ovat perhettä tai kuka voidaan määrätä huoltajaksi. Tarkistus on välttämätön johdanto-
osan 3 kappaleessa tarkoitetun tehokkaan palauttamispolitiikan toteuttamiseksi. 
Alkuperäisessä tekstissä asetetaan edellytyksiä, joita jäsenvaltiot eivät voi täyttää tai jotka 
ovat riippuvaisia kolmansien maiden hyvästä tahdosta.

Tarkistus 578
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennen kuin ilman huoltajaa 
matkustava alaikäinen poistetaan 
jäsenvaltion alueelta, kyseisen jäsenvaltion 
viranomaisten on oltava varmoja siitä, että 
tämä alaikäinen palautetaan jollekin 
perheenjäsenelleen tai nimetylle 
holhoojalleen taikka että häntä varten on 
kohdevaltiossa järjestetty asianmukainen 
vastaanotto.

2. Ennen kuin ilman huoltajaa 
matkustava alaikäinen poistetaan 
jäsenvaltion alueelta, kyseisen jäsenvaltion 
viranomaisten on oltava varmoja siitä, että 
tämä alaikäinen palautetaan jollekin 
perheenjäsenelleen tai nimetylle 
holhoojalleen taikka että häntä varten on 
kohdevaltiossa järjestetty asianmukainen 
vastaanotto, ja jäsenvaltion on toteutettava 
perusteelliset jatkotoimet sen 
varmistamiseksi, että lapsen etua 
kunnioitetaan täysimääräisesti. Jos 
palauttamista pidetään lapsen edun 
mukaisena, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että lapsi saa 
asianmukaista apua.

Or. en
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Perustelu

Euroopan parlamentin lasten oikeuksia käsittelevä työryhmä esittää ylimääräisiä 
suojatoimenpiteitä, joilla varmistetaan, että lapsen etu otetaan aina ensisijaisesti huomioon 
osana lasten palauttamismenettelyjä riippumatta siitä, ovatko he ilman huoltajaa, joutuneet 
eroon huoltajastaan vai perheensä kanssa.

Tarkistus 579
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennen kuin ilman huoltajaa 
matkustava alaikäinen poistetaan 
jäsenvaltion alueelta, kyseisen jäsenvaltion 
viranomaisten on oltava varmoja siitä, että 
tämä alaikäinen palautetaan jollekin 
perheenjäsenelleen tai nimetylle 
holhoojalleen taikka että häntä varten on 
kohdevaltiossa järjestetty asianmukainen 
vastaanotto.

2. Ennen kuin ilman huoltajaa 
matkustava huoltajastaan eroon joutunut 
alaikäinen palautetaan jäsenvaltion 
alueelta, kyseisen jäsenvaltion 
viranomaisten on oltava varmoja siitä, että 
tämä alaikäinen palautetaan jollekin 
perheenjäsenelleen, ja huolehdittava 
asianmukaisesti asianomaiselle 
alaikäiselle, hänen vanhemmilleen ja 
hänen lailliselle ja tavanomaiselle 
huoltajalleen riittävien ja soveltuvien 
hoito- ja huoltojärjestelyjen siirrosta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 28 ja 40 kappaleeseen 
esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 580
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on annettava 
alaikäisille ja perheille asiakirjat, joista 
käy ilmi, että heidän osaltaan on 
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meneillään palauttamismenettely ja että 
kumpaakaan osapuolta, lailliset ja 
tavanomaiset huoltajat mukaan lukien, ei 
oteta säilöön.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 28 ja 40 kappaleeseen 
esitettyihin tarkistuksiin. Alaikäisten säilöönotto ei koskaan ole heidän etunsa mukaista. 
Tämän vuoksi lasten säilöönotto olisi alaikäisten suojelemiseksi kiellettävä. Lapsen edun 
käsitteen soveltaminen tarkoittaa lisäksi sitä, että vanhempia tai laillisia tai tavanmukaisia 
huoltajia ei myöskään saisi koskaan ottaa säilöön.

Tarkistus 581
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Holhoojan on avustettava ilman 
huoltajaa matkustavaa lasta koko 
prosessin ajan, ja lapsen etu on otettava 
ensisijaisesti huomioon kaikissa 
päätöksissä.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa, että lapsen etu on aina etusijalla, huoltajastaan eroon joutuneille ja 
ilman huoltajaa oleville lapsille olisi nimitettävä holhooja. Tarkistus perustuu Euroopan 
unionin perusoikeusviraston käsikirjaan, joka koskee vailla vanhempien huolenpitoa olevien 
lasten edunvalvontaa, s. 26 ja sitä seuraavat sivut.

Tarkistus 582
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että ilman huoltajaa matkustavia ja 
huoltajastaan eroon joutuneita lapsia 
avustamaan nimetään riippumaton ja 
pätevä holhooja, jolla on tarvittava 
asiantuntemus ja koulutus ja joka voisi 
varmistaa, että lapsen etu otetaan 
huomioon. Tätä varten holhooja on 
otettava mukaan menettelyyn sen 
varmistamiseksi, että lapsen palautus 
pannaan täytäntöön ainoastaan, jos se on 
hänen etunsa mukaista.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 28 ja 40 kappaleeseen 
esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 583
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Kaikille alaikäisille ja heidän 
perheilleen on myönnettävä paluu- ja 
uudelleenkotouttamistukea.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 28 ja 40 kappaleeseen 
esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 584
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla



PE658.738v01-00 276/370 AM\1214327FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

13 artikla Poistetaan.
Maahantulokielto

1. Palauttamispäätöksiin on liitettävä 
maahantulokielto
a) jos vapaaehtoista paluuta varten ei 
ole myönnetty aikaa; tai
b) jos paluuvelvoitetta ei ole 
noudatettu.
Muissa tapauksissa palauttamispäätöksiin 
voidaan liittää maahantulokielto.
2. Jäsenvaltiot voivat määrätä 
jäsenvaltioiden alueella laittomasti 
oleskelleelle kolmannen maan 
kansalaiselle, jonka laiton oleskelu 
havaitaan asetuksen (EU) 2016/399 
8 artiklan mukaisten maasta poistuttaessa 
tehtävien rajatarkastusten yhteydessä, 
maahantulokiellon, joka ei liity 
palauttamispäätökseen, jos se on 
perusteltua yksittäistapauksen 
erityisolosuhteiden perusteella ja 
oikeasuhteisuuden periaate huomioon 
ottaen.
3. Maahantulokiellon kestoa 
määritettäessä on otettava 
asianmukaisesti huomioon kaikki 
yksittäistapauksen erityispiirteet, eikä 
kielto saa lähtökohtaisesti olla voimassa 
viittä vuotta pidempään. Se voi kuitenkin 
olla pidempi kuin viisi vuotta, jos 
asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on vakava uhka yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle.
4. Jäsenvaltion on harkittava 
maahantulokiellon kumoamista tai 
lykkäämistä silloin, kun kolmannen maan 
kansalainen, jolle on määrätty 
maahantulokielto 1 kohdan toisen 
alakohdan mukaisesti, voi todistettavasti 
osoittaa poistuneensa jäsenvaltion 
alueelta noudattaen täysin 
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palauttamispäätöstä.
Ihmiskaupan uhreihin, joille on 
myönnetty neuvoston direktiivin 
2004/81/EY28 mukaisesti oleskelulupa, ei 
sovelleta maahantulokieltoa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan b alakohdan 
soveltamista ja edellyttäen, että kyseinen 
kolmannen maan kansalainen ei ole uhka 
yleiselle järjestykselle, yleiselle 
turvallisuudelle tai valtion 
turvallisuudelle.
Jäsenvaltio voi pidättyä määräämästä 
maahantulokieltoa, kumota sen tai lykätä 
sitä yksittäistapauksissa humanitaarisista 
syistä.
Jäsenvaltio voi kumota 
maahantulokiellon tai lykätä sen 
täytäntöönpanoa yksittäistapauksissa tai 
tietyissä tapausryhmissä muiden syiden 
perusteella.
5. Kun jäsenvaltio harkitsee 
oleskeluluvan tai muun oleskeluun 
oikeuttavan luvan myöntämistä 
kolmannen maan kansalaiselle, jolle 
toinen jäsenvaltio on määrännyt 
maahantulokiellon, sen on ensin kuultava 
maahantulokiellon määrännyttä 
jäsenvaltiota asetuksen (EU) 2018/XXX29 
mukaisesti.
6. Edellä olevan 1– 5 kohdan 
soveltaminen ei vaikuta oikeuteen saada 
direktiivin 2011/95/EU 2 artiklan 
a alakohdassa määriteltyä kansainvälistä 
suojelua jäsenvaltioissa.
_________________
28 Neuvoston direktiivi 2004/81/EY, 
annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, 
oleskeluluvasta, joka myönnetään 
yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa tekeville kolmansien maiden 
kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan 
uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa 
maahantulossa avustamisen kohteiksi 
(EUVL L 261, 6.8.2004, s. 19).
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29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/..., annettu [...], 
Schengenin tietojärjestelmän (SIS) 
perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä 
rajatarkastuksissa, Schengenin 
sopimuksen soveltamisesta tehdyn 
yleissopimuksen muuttamisesta ja 
asetuksen (EY) N:o 1987/2006 
muuttamisesta ja kumoamisesta [ei vielä 
hyväksytty].

Or. en

Tarkistus 585
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Palauttamispäätöksiin on liitettävä 
maahantulokielto

Palauttamispäätöksiin voidaan liittää 
maahantulokielto

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 9 artiklaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistus 586
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos paluuvelvoitetta ei ole 
noudatettu.

b) jos paluuvelvoitetta ei ole 
noudatettu. Lapsiin liittyvissä tapauksissa 
palauttamispäätökseen ei saa liittää 
maahantulokieltoa.

Or. en
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Perustelu

Esittelijän tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti vapaaehtoista poistumista 
koskeviin johdanto-osan 14 ja 28 kappaleeseen ja 9 artiklaan sekä maahantulokieltoa 
koskevaan johdanto-osan 25 kappaleeseen esitettyihin tarkistuksiin. Euroopan parlamentin 
lasten oikeuksia käsittelevä työryhmä katsoo, että erityisesti lasten tapauksessa 
maahantulokieltojen asettaminen olisi kohtuutonta.

Tarkistus 587
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat määrätä 
jäsenvaltioiden alueella laittomasti 
oleskelleelle kolmannen maan 
kansalaiselle, jonka laiton oleskelu 
havaitaan asetuksen (EU) 2016/399 
8 artiklan mukaisten maasta poistuttaessa 
tehtävien rajatarkastusten yhteydessä, 
maahantulokiellon, joka ei liity 
palauttamispäätökseen, jos se on 
perusteltua yksittäistapauksen 
erityisolosuhteiden perusteella ja 
oikeasuhteisuuden periaate huomioon 
ottaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällaisilla maahantulokielloilla ei kannusteta tiettyjä kolmansien maiden kansalaisia 
poistumaan jäsenvaltioiden alueelta.

Tarkistus 588
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus
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2. Jäsenvaltiot voivat määrätä 
jäsenvaltioiden alueella laittomasti 
oleskelleelle kolmannen maan 
kansalaiselle, jonka laiton oleskelu 
havaitaan asetuksen (EU) 2016/399 8 
artiklan mukaisten maasta poistuttaessa 
tehtävien rajatarkastusten yhteydessä, 
maahantulokiellon, joka ei liity 
palauttamispäätökseen, jos se on 
perusteltua yksittäistapauksen 
erityisolosuhteiden perusteella ja 
oikeasuhteisuuden periaate huomioon 
ottaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 589
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat määrätä 
jäsenvaltioiden alueella laittomasti 
oleskelleelle kolmannen maan 
kansalaiselle, jonka laiton oleskelu 
havaitaan asetuksen (EU) 2016/399 8 
artiklan mukaisten maasta poistuttaessa 
tehtävien rajatarkastusten yhteydessä, 
maahantulokiellon, joka ei liity 
palauttamispäätökseen, jos se on 
perusteltua yksittäistapauksen 
erityisolosuhteiden perusteella ja 
oikeasuhteisuuden periaate huomioon 
ottaen.

2. Jäsenvaltioiden on määrättävä 
jäsenvaltioiden alueella laittomasti 
oleskelleelle kolmannen maan 
kansalaiselle, jonka laiton oleskelu 
havaitaan asetuksen (EU) 2016/399 8 
artiklan mukaisten maasta poistuttaessa 
tehtävien rajatarkastusten yhteydessä, 
maahantulokiellon.

Or. fr

Tarkistus 590
Milan Uhrík

Ehdotus direktiiviksi
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13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat määrätä 
jäsenvaltioiden alueella laittomasti 
oleskelleelle kolmannen maan 
kansalaiselle, jonka laiton oleskelu 
havaitaan asetuksen (EU) 2016/399 8 
artiklan mukaisten maasta poistuttaessa 
tehtävien rajatarkastusten yhteydessä, 
maahantulokiellon, joka ei liity 
palauttamispäätökseen, jos se on 
perusteltua yksittäistapauksen 
erityisolosuhteiden perusteella ja 
oikeasuhteisuuden periaate huomioon 
ottaen.

2. Jäsenvaltioiden on määrättävä 
jäsenvaltioiden alueella laittomasti 
oleskelleelle kolmannen maan 
kansalaiselle, jonka laiton oleskelu 
havaitaan asetuksen (EU) 2016/399 
8 artiklan mukaisten maasta poistuttaessa 
tehtävien rajatarkastusten yhteydessä, 
maahantulokielto, joka ei liity 
palauttamispäätökseen.

Or. sk

Tarkistus 591
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat määrätä 
jäsenvaltioiden alueella laittomasti 
oleskelleelle kolmannen maan 
kansalaiselle, jonka laiton oleskelu 
havaitaan asetuksen (EU) 2016/399 8 
artiklan mukaisten maasta poistuttaessa 
tehtävien rajatarkastusten yhteydessä, 
maahantulokiellon, joka ei liity 
palauttamispäätökseen, jos se on 
perusteltua yksittäistapauksen 
erityisolosuhteiden perusteella ja 
oikeasuhteisuuden periaate huomioon 
ottaen.

2. Jäsenvaltiot voivat määrätä 
jäsenvaltioiden alueella laittomasti 
oleskelleelle kolmannen maan 
kansalaiselle, jonka laiton oleskelu 
havaitaan asetuksen (EU) 2016/399 8 
artiklan mukaisten maasta poistuttaessa 
tehtävien rajatarkastusten yhteydessä, 
maahantulokiellon, joka ei liity 
palauttamispäätökseen, jos se on 
perusteltua yksittäistapauksen 
erityisolosuhteiden perusteella.

Or. fr

Tarkistus 592
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Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maahantulokiellon kestoa 
määritettäessä on otettava asianmukaisesti 
huomioon kaikki yksittäistapauksen 
erityispiirteet, eikä kielto saa 
lähtökohtaisesti olla voimassa viittä vuotta 
pidempään. Se voi kuitenkin olla pidempi 
kuin viisi vuotta, jos asianomainen 
kolmannen maan kansalainen on vakava 
uhka yleiselle järjestykselle, yleiselle 
turvallisuudelle tai valtion turvallisuudelle.

3. Maahantulokiellon kestoa 
määritettäessä on otettava asianmukaisesti 
huomioon kaikki yksittäistapauksen 
erityispiirteet, ja se voi olla voimassa 
enintään viisi vuotta. Se voi kuitenkin olla 
pidempi kuin viisi vuotta, jos asianomainen 
kolmannen maan kansalainen on vakava 
uhka yleiselle järjestykselle, yleiselle 
turvallisuudelle tai valtion turvallisuudelle, 
jos tämä asianmukaisesti vahvistettu 
tuomiolla tai muilla objektiivisilla 
tekijöillä, joiden perusteella tapauksen 
olosuhteet ovat pääteltävissä.

Or. it

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy tiiviisti tarkistukseen, jota komissio ehdotti 13 artiklan 2 kohtaan, ja 
siinä otetaan huomioon se, että viranomaisille jätetään mahdollisuus ulottaa 
maahantulokielto myös tilanteisiin, jossa valvontaa suoritetaan ulkorajoilla.

Tarkistus 593
Jeroen Lenaers

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maahantulokiellon kestoa 
määritettäessä on otettava asianmukaisesti 
huomioon kaikki yksittäistapauksen 
erityispiirteet, eikä kielto saa 
lähtökohtaisesti olla voimassa viittä vuotta 
pidempään. Se voi kuitenkin olla pidempi 
kuin viisi vuotta, jos asianomainen 
kolmannen maan kansalainen on vakava 
uhka yleiselle järjestykselle, yleiselle 
turvallisuudelle tai valtion turvallisuudelle.

3. Maahantulokiellon kestoa 
määritettäessä on otettava asianmukaisesti 
huomioon kaikki yksittäistapauksen 
erityispiirteet, eikä kielto saa 
lähtökohtaisesti olla voimassa kymmentä 
vuotta pidempään. Se voi kuitenkin olla 
pidempi kuin kymmenen vuotta, jos 
asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on vakava uhka yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
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valtion turvallisuudelle tai hänet on 
tuomittu rikoksesta, josta voidaan 
määrätä vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kolme 
vuotta.

Or. en

Perustelu

Lisäämällä lause selvennetään, että myös rikoksesta, josta voidaan määrätä 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään kolme vuotta, olisi tämän direktiivin 
soveltamiseksi aiheuduttava seurauksia asianomaiselle henkilölle määrättävän 
maahantulokiellon keston kannalta. Sama koskee muita direktiivin osia, joissa lausetta 
käytetään. Euroopan komission ehdotus lisää vaaraa yleiselle järjestykselle, yleiselle 
turvallisuudelle tai valtion turvallisuudelle koko ehdotuksen laajuudelta, joten on tärkeää 
lisätä tämä täsmennys.

Tarkistus 594
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maahantulokiellon kestoa 
määritettäessä on otettava asianmukaisesti 
huomioon kaikki yksittäistapauksen 
erityispiirteet, eikä kielto saa 
lähtökohtaisesti olla voimassa viittä vuotta 
pidempään. Se voi kuitenkin olla pidempi 
kuin viisi vuotta, jos asianomainen 
kolmannen maan kansalainen on vakava 
uhka yleiselle järjestykselle, yleiselle 
turvallisuudelle tai valtion turvallisuudelle.

3. Maahantulokiellon kestoa 
määritettäessä on otettava asianmukaisesti 
huomioon kaikki yksittäistapauksen 
erityispiirteet, eikä kielto saa 
lähtökohtaisesti olla voimassa viittä vuotta 
pidempään. Se voi kuitenkin olla pidempi 
kuin viisi vuotta, jos asianomainen 
kolmannen maan kansalainen on todellinen 
ja vakava uhka yleiselle järjestykselle, 
yleiselle turvallisuudelle tai valtion 
turvallisuudelle.

Or. en

Tarkistus 595
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Maahantulokiellon kestoa 
määritettäessä on otettava asianmukaisesti 
huomioon kaikki yksittäistapauksen 
erityispiirteet, eikä kielto saa 
lähtökohtaisesti olla voimassa viittä vuotta 
pidempään. Se voi kuitenkin olla pidempi 
kuin viisi vuotta, jos asianomainen 
kolmannen maan kansalainen on vakava 
uhka yleiselle järjestykselle, yleiselle 
turvallisuudelle tai valtion turvallisuudelle.

3. Maahantulokiellon kestoa 
määritettäessä on otettava asianmukaisesti 
huomioon kaikki yksittäistapauksen 
erityispiirteet, ja kielto on lähtökohtaisesti 
voimassa vähintään kaksikymmentä 
vuotta. Se voi kuitenkin olla pidempi kuin 
kaksikymmentä vuotta, jos asianomainen 
kolmannen maan kansalainen on vakava 
uhka yleiselle järjestykselle, yleiselle 
turvallisuudelle tai valtion turvallisuudelle.

Or. nl

Perustelu

Hakemuskaruselli on pysäytettävä. Kolmansien maiden kansalaisten olisi tiedettävä, että 
heidän on rakennettava tulevaisuutensa omassa maassaan. Tämä vahvistaa heidän 
sitoutumistaan uudelleenkotouttamiseen. Komission teksti on johdanto-osan 3 kappaleen, joka 
koskee tehokasta palauttamispolitiikkaa, vastainen.

Tarkistus 596
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta– 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on harkittava 
maahantulokiellon kumoamista tai 
lykkäämistä silloin, kun kolmannen maan 
kansalainen, jolle on määrätty 
maahantulokielto 1 kohdan toisen 
alakohdan mukaisesti, voi todistettavasti 
osoittaa poistuneensa jäsenvaltion 
alueelta noudattaen täysin 
palauttamispäätöstä.

Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

Yksin palauttamispäätöksen noudattaminen ei voi antaa oikeutta uuteen maahantuloon. Tämä 
luo hakemusten karusellin. Komission teksti on johdanto-osan 3 kappaleen, joka koskee 
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tehokasta palauttamispolitiikkaa, vastainen.

Tarkistus 597
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta– 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on harkittava 
maahantulokiellon kumoamista tai 
lykkäämistä silloin, kun kolmannen maan 
kansalainen, jolle on määrätty 
maahantulokielto 1 kohdan toisen 
alakohdan mukaisesti, voi todistettavasti 
osoittaa poistuneensa jäsenvaltion alueelta 
noudattaen täysin palauttamispäätöstä.

Jäsenvaltion on harkittava 
maahantulokiellon kumoamista tai 
lykkäämistä silloin, kun kolmannen maan 
kansalainen, jolle on määrätty 
maahantulokielto 1 kohdan toisen 
alakohdan mukaisesti, voi todistettavasti 
osoittaa poistuneensa jäsenvaltion alueelta 
noudattaen täysin palauttamispäätöstä.

Jäsenvaltioiden on asetettava 
maahantulokiellon kumoaminen tai 
lykkääminen ehdolliseksi sen suhteen, 
että kolmannen maan kansalainen tai 
muu henkilö tai vastuunalainen yhteisö 
maksaa 10 artiklan 7 kohdan mukaisesti 
tehdystä päätöksestä aiheutuvat maksut 
asianomaisen kolmannen maan 
kansalaisen maastapoistamiseen liittyvien 
kustannusten määrittämiseksi. Siinä 
tapauksessa maahantulokieltoa ei kumota 
tai lykätä, ennen kuin kolmannen maan 
kansalainen tai muu henkilö tai 
vastuualainen yhteisö on maksanut 
kyseiset maksut. Jos maksuja ei ole 
maksettu maahantulokiellon 
voimassaoloajan loppuun mennessä, sen 
voimassaoloa jatketaan siihen päivään 
saakka, jolloin maksut vanhentuvat 
kansallisen lainsäädännön nojalla.

Or. pl

Perustelu

Tarkistus liittyy 10 artiklan 7 kohtaan (uusi) tehtyyn tarkistukseen. Tarkistuksella otetaan 
käyttöön mahdollisuus kumota maahantulokielto tai lykätä sitä maastapoistamisen 
kustannuksiin liittyvien maksujen mukaan.
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Tarkistus 598
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta– 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ihmiskaupan uhreihin, joille on 
myönnetty neuvoston direktiivin 
2004/81/EY28 mukaisesti oleskelulupa, ei 
sovelleta maahantulokieltoa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan b alakohdan 
soveltamista ja edellyttäen, että kyseinen 
kolmannen maan kansalainen ei ole 
todellinen ja välitön uhka yleiselle 
turvallisuudelle tai valtion 
turvallisuudelle.

Poistetaan.

_________________
28 Neuvoston direktiivi 2004/81/EY, 
annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, 
oleskeluluvasta, joka myönnetään 
yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa tekeville kolmansien maiden 
kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan 
uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa 
maahantulossa avustamisen kohteiksi 
(EUVL L 261, 6.8.2004, s. 19).

Or. nl

Perustelu

Ihmiskauppaa koskeva väite ei itsessään luo oleskeluoikeuksia väitetyille uhreille. Muutoin 
maahanmuuttoehdokkailla olisi kannustin ottaa yhteys ihmiskauppiaisiin tai luottaa 
ihmiskauppiaiden apuun turvapaikkahakemuksensa yhteydessä.

Tarkistus 599
Jeroen Lenaers

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Ihmiskaupan uhreihin, joille on myönnetty 
neuvoston direktiivin 2004/81/EY28 
mukaisesti oleskelulupa, ei sovelleta 
maahantulokieltoa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan b alakohdan soveltamista ja 
edellyttäen, että kyseinen kolmannen maan 
kansalainen ei ole uhka yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle.

Ihmiskaupan uhreihin, joille on myönnetty 
neuvoston direktiivin 2004/81/EY28 
mukaisesti oleskelulupa, ei sovelleta 
maahantulokieltoa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan b alakohdan soveltamista ja 
edellyttäen, että kyseinen kolmannen maan 
kansalainen ei ole uhka yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle tai hänet on 
tuomittu rikoksesta, josta voidaan 
määrätä vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kolme 
vuotta.

_________________ _________________
28 Neuvoston direktiivi 2004/81/EY, 
annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, 
oleskeluluvasta, joka myönnetään 
yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa tekeville kolmansien maiden 
kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan 
uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa 
maahantulossa avustamisen kohteiksi 
(EUVL L 261, 6.8.2004, s. 19).

28 Neuvoston direktiivi 2004/81/EY, 
annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, 
oleskeluluvasta, joka myönnetään 
yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa tekeville kolmansien maiden 
kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan 
uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa 
maahantulossa avustamisen kohteiksi 
(EUVL L 261, 6.8.2004, s. 19).

Or. en

Perustelu

Lisäämällä lause selvennetään, että myös rikoksesta, josta voidaan määrätä 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään kolme vuotta, olisi tämän direktiivin 
soveltamiseksi aiheuduttava seurauksia asianomaiselle henkilölle määrättävän 
maahantulokiellon keston kannalta. Sama koskee muita direktiivin osia, joissa lausetta 
käytetään. Euroopan komission ehdotus lisää vaaraa yleiselle järjestykselle, yleiselle 
turvallisuudelle tai valtion turvallisuudelle koko ehdotuksen laajuudelta, joten on tärkeää 
lisätä tämä täsmennys.

Tarkistus 600
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Kun jäsenvaltio harkitsee 
oleskeluluvan tai muun oleskeluun 
oikeuttavan luvan myöntämistä 
kolmannen maan kansalaiselle, jolle toinen 
jäsenvaltio on määrännyt 
maahantulokiellon, sen on ensin kuultava 
maahantulokiellon määrännyttä 
jäsenvaltiota asetuksen (EU) 2018/XXX29 
27 artiklan mukaisesti.

5. Jäsenvaltio ei voi myöntää 
oleskelulupaa tai muuta oleskeluun 
oikeuttavaa lupaa kolmannen maan 
kansalaiselle, jolle toinen jäsenvaltio on 
määrännyt maahantulokiellon.

_________________
29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/..., annettu [...], 
Schengenin tietojärjestelmän (SIS) 
perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä 
rajatarkastuksissa, Schengenin sopimuksen 
soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 
muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
1987/2006 muuttamisesta ja kumoamisesta 
[ei vielä hyväksytty].

Or. nl

Perustelu

Schengen-aluetta koskeva logiikka edellyttää, ettei yksi jäsenvaltio voi kumota toisen 
jäsenvaltion määräämää maahanpaluukieltoa.

Tarkistus 601
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Palauttamisen hallinta Palauttamismenettelyihin ja 
uudelleenkotoutumiseen paluumaahan 
sovellettava seuranta

Or. en

Tarkistus 602



AM\1214327FI.docx 289/370 PE658.738v01-00

FI

Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on 
perustettava kansallinen palauttamisen 
hallintajärjestelmä ja hoidettava, 
ylläpidettävä ja kehitettävä kyseistä 
järjestelmää, joka käsittelee kaikki tämän 
direktiivin täytäntöönpanon kannalta 
tarpeelliset tiedot, erityisesti 
yksittäistapausten hallinnoinnin ja 
kaikkien palauttamiseen liittyvien 
menettelyjen osalta.

1. Kunkin jäsenvaltion on seurattava 
palauttamismenettelyjä ja 
uudelleenkotoutumista paluumaahan.

Or. en

Tarkistus 603
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen palauttamisen 
hallintajärjestelmä ja hoidettava, 
ylläpidettävä ja kehitettävä kyseistä 
järjestelmää, joka käsittelee kaikki tämän 
direktiivin täytäntöönpanon kannalta 
tarpeelliset tiedot, erityisesti 
yksittäistapausten hallinnoinnin ja kaikkien 
palauttamiseen liittyvien menettelyjen 
osalta.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen palauttamisen 
hallintajärjestelmä ja hoidettava, 
ylläpidettävä ja kehitettävä kyseistä 
järjestelmää, joka käsittelee kaikki tämän 
direktiivin täytäntöönpanon kannalta 
tarpeelliset tiedot, erityisesti 
yksittäistapausten hallinnoinnin ja kaikkien 
palauttamiseen liittyvien menettelyjen 
osalta, mukaan lukien paluun jälkeinen 
seuranta ja kestävän paluun 
varmistamisen tukeminen.

Or. en

Tarkistus 604
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Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen palauttamisen 
hallintajärjestelmä ja hoidettava, 
ylläpidettävä ja kehitettävä kyseistä 
järjestelmää, joka käsittelee kaikki tämän 
direktiivin täytäntöönpanon kannalta 
tarpeelliset tiedot, erityisesti 
yksittäistapausten hallinnoinnin ja kaikkien 
palauttamiseen liittyvien menettelyjen 
osalta.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen palauttamisen 
hallintajärjestelmä ja hoidettava, 
ylläpidettävä ja kehitettävä kyseistä 
järjestelmää, joka käsittelee tämän 
direktiivin täytäntöönpanon kannalta 
tarpeelliset tiedot, erityisesti 
yksittäistapausten hallinnoinnin ja kaikkien 
palauttamiseen liittyvien menettelyjen 
osalta, mukaan lukien 
uudelleenkotoutuminen paluumaahan.

Or. en

Tarkistus 605
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
yksilöllisten arviointien suorittaminen 
räätälöidyn tuen tarjoamiseksi kullekin 
maahanmuuttajalle koko 
palauttamismenettelyn ajan sukupuolen 
ja iän huomioon ottavalla tavalla ja 
kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 606
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 b. Oikeudellinen neuvonta on 
annettava kolmannen maan kansalaisen 
ymmärtämällä kielellä. Sen on 
tapahduttava olosuhteissa, joissa 
maahanmuuttajat voivat esittää 
kysymyksiä ja ilmaista näkemyksensä 
sekä huolenaiheensa vapaasti.

Or. en

Tarkistus 607
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Asianomaisen kolmannen maan 
kansalaisen on voitava menettelyn 
kaikissa vaiheissa turvautua olemassa 
oleviin menettelyihin, joiden avulla 
määritellään kotipaikka-asema ja haetaan 
kotipaikka-asemaa, kansainvälistä 
suojelua koskevat menettelyt, kaikki muut 
kansallisen oikeuden mukaiset suojelua 
koskevien menettelyjen muodot ja muut 
asemaa koskevat menettelyt mukaan 
lukien.

Or. en

Tarkistus 608
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallinen järjestelmä on 
perustettava siten, että varmistetaan 
tekninen yhteensopivuus, joka 

Poistetaan.
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mahdollistaa viestinnän asetuksen (EU) 
.../... [eurooppalaista raja- ja 
merivartiostoa koskeva asetus] 50 artiklan 
mukaisesti perustetun keskusjärjestelmän 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 609
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallinen järjestelmä on 
perustettava siten, että varmistetaan 
tekninen yhteensopivuus, joka 
mahdollistaa viestinnän asetuksen (EU) 
.../... [eurooppalaista raja- ja merivartiostoa 
koskeva asetus] 50 artiklan mukaisesti 
perustetun keskusjärjestelmän kanssa.

2. Kansallinen järjestelmä on 
perustettava siten, että varmistetaan 
tekninen yhteensopivuus, joka 
mahdollistaa viestinnän asetuksen (EU) 
.../... [eurooppalaista raja- ja merivartiostoa 
koskeva asetus] 50 artiklan mukaisesti 
perustetun keskusjärjestelmän kanssa ja 
täysin kaikkien EU:n tietosuojaa 
koskevien säädösten, erityisesti yleisen 
tietosuoja-asetuksen ja 
lainvalvontatarkoituksessa käsiteltyjen 
henkilötietojen suojasta annetun 
direktiivin, mukaisesti. Komission on 
annettava delegoitu säädös 23 artiklan, 
jotta vahvistetaan erityiset oikeudelliset 
puitteet, jotka koskevat tätä 
keskusjärjestelmää ja sen kautta 
tapahtuvaa viestintää, myös määrittäen 
selkeästi tämän keskusjärjestelmän 
välityksellä toteutetun käsittelyn 
tarkoitukset ja kutakin tarkoitusta varten 
käsiteltävien henkilötietojen ryhmät.

Or. en

Perustelu

Komission nykyinen ehdotus on epäselvä ja sitä on selvennettävä Euroopan 
tietosuojavaltuutetun tätä uudelleenlaadittua ehdotusta koskevan kannan mukaisesti.
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Tarkistus 610
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta– 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on perustettava ohjelmia 
logistisen, taloudellisen ja muun aineellisen 
tai luontoissuorituksina annettavan avun 
antamiseksi kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti tukemaan sellaisten laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten palauttamista, jotka ovat 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/200130 
liitteessä I lueteltujen kolmansien maiden 
kansalaisia.

Jäsenvaltioiden on päätettävä itse, 
perustavatko ne ohjelmia logistisen, 
taloudellisen ja muun aineellisen tai 
luontoissuorituksina annettavan avun 
antamiseksi kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti tukemaan sellaisten laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten palauttamista, jotka ovat 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/200130 
liitteessä I lueteltujen kolmansien maiden 
kansalaisia.

_________________ _________________
30 Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, 
annettu 15 päivänä maaliskuuta 2001, 
luettelon vahvistamisesta kolmansista 
maista, joiden kansalaisilla on oltava 
viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä 
kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä 
vaatimus ei koske (EYVL L 81, 21.3.2001, 
s. 1).

30 Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, 
annettu 15 päivänä maaliskuuta 2001, 
luettelon vahvistamisesta kolmansista 
maista, joiden kansalaisilla on oltava 
viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä 
kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä 
vaatimus ei koske (EYVL L 81, 21.3.2001, 
s. 1).

Or. nl

Perustelu

Tämä on kansallisen suvereniteetin alaan kuuluva asia.

Tarkistus 611
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on perustettava ohjelmia 
logistisen, taloudellisen ja muun aineellisen 

Jäsenvaltioiden on perustettava ohjelmia 
logistisen, taloudellisen ja muun aineellisen 
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tai luontoissuorituksina annettavan avun 
antamiseksi kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti tukemaan sellaisten laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten palauttamista, jotka ovat 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 
539/200130liitteessä I lueteltujen 
kolmansien maiden kansalaisia.

tai luontoissuorituksina annettavan avun 
antamiseksi kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti tukemaan sellaisten 
luvattomasti oleskelevien kolmansien 
maiden kansalaisten palauttamista, jotka 
ovat neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 539/200130 liitteessä I lueteltujen 
kolmansien maiden kansalaisia.

_________________ _________________
30 Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, 
annettu 15 päivänä maaliskuuta 2001, 
luettelon vahvistamisesta kolmansista 
maista, joiden kansalaisilla on oltava 
viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä 
kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä 
vaatimus ei koske (EYVL L 81, 21.3.2001, 
s. 1).

30 Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, 
annettu 15 päivänä maaliskuuta 2001, 
luettelon vahvistamisesta kolmansista 
maista, joiden kansalaisilla on oltava 
viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä 
kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä 
vaatimus ei koske (EYVL L 81, 21.3.2001, 
s. 1).

Or. en

Perustelu

Sanaa ”laiton” ei katsota asianmukaiseksi muuttoliikkeen yhteydessä. Se korvataan koko 
tekstissä sanalla ”luvaton”. Kansainväliset elimet, kuten YK:n yleiskokous ja Kansainvälinen 
siirtolaisuusjärjestö, suosittelevat pikemminkin termien ”irregular” tai ”undocumented” 
käyttämistä.

Tarkistus 612
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on perustettava ohjelmia 
logistisen, taloudellisen ja muun aineellisen 
tai luontoissuorituksina annettavan avun 
antamiseksi kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti tukemaan sellaisten laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten palauttamista, jotka ovat 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/200132 
liitteessä I lueteltujen kolmansien maiden 
kansalaisia.

Jäsenvaltioiden on perustettava ohjelmia 
logistisen, taloudellisen ja muun aineellisen 
tai luontoissuorituksina annettavan avun 
antamiseksi kansallisten säännösten 
mukaisesti tukemaan sellaisten laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten palauttamista, jotka ovat 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/200132 
liitteessä I lueteltujen kolmansien maiden 
kansalaisia.
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_________________ _________________
30 Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, 
annettu 15 päivänä maaliskuuta 2001, 
luettelon vahvistamisesta kolmansista 
maista, joiden kansalaisilla on oltava 
viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä 
kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä 
vaatimus ei koske (EYVL L 81, 21.3.2001, 
s. 1).

30 Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, 
annettu 15 päivänä maaliskuuta 2001, 
luettelon vahvistamisesta kolmansista 
maista, joiden kansalaisilla on oltava 
viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä 
kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä 
vaatimus ei koske (EYVL L 81, 21.3.2001, 
s. 1).

Or. fr

Tarkistus 613
Balázs Hidvéghi

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on perustettava ohjelmia 
logistisen, taloudellisen ja muun aineellisen 
tai luontoissuorituksina annettavan avun 
antamiseksi kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti tukemaan sellaisten laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten palauttamista, jotka ovat 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/200130 
liitteessä I lueteltujen kolmansien maiden 
kansalaisia.

Jäsenvaltiot voivat perustaa ohjelmia 
logistisen, taloudellisen ja muun aineellisen 
tai luontoissuorituksina annettavan avun 
antamiseksi kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti tukemaan sellaisten laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten palauttamista, jotka ovat 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/200130 
liitteessä I lueteltujen kolmansien maiden 
kansalaisia.

_________________ _________________
32 Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, 
annettu 15 päivänä maaliskuuta 2001, 
luettelon vahvistamisesta kolmansista 
maista, joiden kansalaisilla on oltava 
viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä 
kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä 
vaatimus ei koske (EYVL L 81, 21.3.2001, 
s. 1).

32 Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, 
annettu 15 päivänä maaliskuuta 2001, 
luettelon vahvistamisesta kolmansista 
maista, joiden kansalaisilla on oltava 
viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä 
kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä 
vaatimus ei koske (EYVL L 81, 21.3.2001, 
s. 1).

Or. en

Tarkistus 614
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
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Pagazaurtundúa

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällainen apu voi sisältää tukea 
uudelleenkotoutumiseen paluumaana 
olevaan kolmanteen maahan.

Tällaisen avun on sisällettävä tukea 
uudelleenkotoutumiseen paluumaana 
olevaan kolmanteen maahan, jossa 
palautettavien henkilöiden 
henkilökohtaisia kotouttamissuunnitelmia 
noudatetaan, jos se on oikeudellisesti ja 
käytännössä mahdollista, jotta 
varmistetaan kestävät paluut, ottaen 
erityisesti huomioon kunkin kolmannen 
maan kansalaisen erityisolosuhteet ja 
kiinnittäen kaikilta osin huomiota 
haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden tilanteisiin. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että erityiset ja 
riippumattomat valvontaelimet seuraavat 
näitä suunnitelmia.

Or. en

Tarkistus 615
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällainen apu voi sisältää tukea 
uudelleenkotoutumiseen paluumaana 
olevaan kolmanteen maahan.

Tällaisen avun on sisällettävä tukea 
uudelleenkotoutumiseen paluumaana 
olevaan kolmanteen maahan.

Or. en

Tarkistus 616
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tällainen apu voi sisältää tukea 
uudelleenkotoutumiseen paluumaana 
olevaan kolmanteen maahan.

Tällaisen avun on sisällettävä tukea 
uudelleenkotoutumiseen paluumaana 
olevaan kolmanteen maahan.

Or. en

Tarkistus 617
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kansallisiin ohjelmiin on sisällyttävä 
kolmannen maan kansalaisen hoidon 
jatkuvuus kaikissa palautus ja 
uudelleenkotouttamisprosessin vaiheissa. 
Tähän on sisällyttävä riippumattomien tai 
YK:n elinten ymmärrettävällä kielellä 
antamien riittävien tietojen antaminen 
paluumaiden olosuhteista ennen lähtöä, 
haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden hoidon asianmukainen 
siirtäminen ja huoltajuusjärjestelyt ilman 
huoltajaa oleville tai huoltajastaan eroon 
joutuneille lapsille ja heidän 
vanhemmilleen. Kansallisiin ohjelmiin on 
sisällyttävä mekanismit oikeusavun ja 
oikeussuojan sekä 
muutoksenhakumekanismien 
asianmukaista siirtämistä varten, pääsy 
asiaankuuluviin kansallisiin 
hallinnollisiin ja rikosoikeudellisiin 
menettelyihin erityisesti 
direktiivien 2009/52/EY, 2011/36/EU ja 
2012/29/EU mukaisesti koko 
palauttamismenettelyn ajan, mukaan 
lukien toimenpiteet, joilla varmistetaan, 
että takaisinottosopimukset sisältävät 
oikeussuojan saatavuuden kolmanteen 
maahan palauttamisen jälkeen.

Or. en
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Tarkistus 618
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällaisen avun myöntäminen, mukaan 
lukien sen luonne ja määrä, edellyttää 
asianomaisen kolmannen maan 
kansalaisen yhteistyötä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
tämän direktiivin 7 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 619
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällaisen avun myöntäminen, mukaan 
lukien sen luonne ja määrä, edellyttää 
asianomaisen kolmannen maan 
kansalaisen yhteistyötä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
tämän direktiivin 7 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poisto on 7 artiklaan esitettyjen tarkistusten mukainen.

Tarkistus 620
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tällaisen avun myöntäminen, mukaan 
lukien sen luonne ja määrä, edellyttää 
asianomaisen kolmannen maan kansalaisen 
yhteistyötä jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa tämän direktiivin 7 
artiklan mukaisesti.

Tällaisen avun myöntäminen, mukaan 
lukien sen luonne ja määrä, edellyttää 
asianomaisen kolmannen maan kansalaisen 
yhteistyötä jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa tämän direktiivin 7 
artiklan mukaisesti, ja avun myöntämiselle 
voidaan määritellä tiettyjä kansallisten 
säännösten mukaisia ehtoja ja 
poissulkemisperusteita, erityisesti kun on 
kyse tuesta uudelleenkotouttamiseen 
paluumaina oleviin kolmansiin maihin. 
Tässä kohdassa tarkoitettua apua ei 
yleensä myönnetä kolmannen maan 
kansalaiselle, joka on jo saanut 
jäsenvaltion myöntämää 
uudelleenkotouttamistukea.

Or. fr

Tarkistus 621
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällaisen avun myöntäminen, mukaan 
lukien sen luonne ja määrä, edellyttää 
asianomaisen kolmannen maan kansalaisen 
yhteistyötä jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa tämän direktiivin 
7 artiklan mukaisesti.

Tällaisen avun myöntäminen, mukaan 
lukien sen luonne ja määrä, voi edellyttää 
asianomaisen kolmannen maan kansalaisen 
yhteistyötä jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa tämän direktiivin 
7 artiklan mukaisesti, jos kolmannen 
maan kansalaisen yhteistyöstä 
kieltäytyminen antaa huomattavan syyn 
olettaa, että kolmannen maan 
kansalainen ei tulevaisuudessa tee 
yhteistyötä uudelleenkotoutustuen 
yhteydessä.

Or. en
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Tarkistus 622
Jeroen Lenaers

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällaisen avun myöntäminen, mukaan 
lukien sen luonne ja määrä, edellyttää 
asianomaisen kolmannen maan kansalaisen 
yhteistyötä jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa tämän direktiivin 
7 artiklan mukaisesti.

Tällaisen avun myöntäminen, mukaan 
lukien sen luonne ja määrä, edellyttää 
asianomaisen kolmannen maan kansalaisen 
yhteistyötä jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa tämän direktiivin 
7 artiklan mukaisesti. Tämän kohdan 
mukaisesti myönnettyä apua voidaan 
myöntää vain yhden kerran.

Or. en

Tarkistus 623
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Palauttamispäätökset sekä mahdollisesti 
annetut maahantulokieltoa ja 
maastapoistamista koskevat päätökset on 
annettava kirjallisina, ja niissä on 
mainittava ratkaisun tosiseikkoihin 
liittyvät ja oikeudelliset perusteet sekä 
käytettävissä olevat oikeussuojakeinot.

Jäsenvaltioiden on laadittava kirjallinen 
ja suullinen käännös 1 kohdassa 
tarkoitettujen palauttamiseen liittyvien 
päätösten keskeisestä sisällöstä sekä 
käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista 
kielellä, jota kolmannen maan 
kansalainen ymmärtää.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 4 kappaleeseen 
esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 624
Anne-Sophie Pelletier
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Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tosiseikoista annettavia tietoja voidaan 
rajoittaa, jos kansallisessa 
lainsäädännössä sallitaan 
tiedonsaantioikeuden rajoittaminen 
erityisesti valtion turvallisuuden, 
puolustuksen ja yleisen turvallisuuden 
takaamiseksi tai jos on kyse rikosten 
torjunnasta, tutkinnasta, selvittämisestä ja 
syyteharkinnasta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 4 kappaleeseen 
esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 625
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
laadittava kirjallinen tai suullinen käännös 
1 kohdassa tarkoitettujen palauttamiseen 
liittyvien päätösten keskeisestä sisällöstä 
sekä käytettävissä olevista 
oikeussuojakeinoista kielellä, jota 
kolmannen maan kansalainen ymmärtää tai 
jota hänen voidaan kohtuudella olettaa 
ymmärtävän.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kirjallinen ja suullinen käännös 1 kohdassa 
tarkoitettujen palauttamiseen liittyvien 
päätösten keskeisestä sisällöstä sekä 
käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista 
kielellä, jota kolmannen maan kansalainen 
ymmärtää.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen johdonmukaisuuden varmistamiseksi tietojen toimittamista koskevat seikat on 
siirretty 15 artiklasta 7 artiklaan.
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Tarkistus 626
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
laadittava kirjallinen tai suullinen käännös 
1 kohdassa tarkoitettujen palauttamiseen 
liittyvien päätösten keskeisestä sisällöstä 
sekä käytettävissä olevista 
oikeussuojakeinoista kielellä, jota 
kolmannen maan kansalainen ymmärtää tai 
jota hänen voidaan kohtuudella olettaa 
ymmärtävän.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kirjallinen tai suullinen käännös 1 kohdassa 
tarkoitettujen palauttamiseen liittyvien 
päätösten keskeisestä sisällöstä sekä 
käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista 
kielellä, jota kolmannen maan kansalainen 
ymmärtää.

Or. en

Perustelu

Ymmärrettävän tiedon saaminen on ratkaisevan tärkeää kolmansien maiden kansalaisten 
kannalta, erityisesti heidän palauttamisensa valmistelemiseksi. Tarkistus on tarpeen, koska se 
liittyy erottamattomasti 7 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 627
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
soveltamatta 2 kohtaa kolmannen maan 
kansalaisiin, jotka ovat tulleet laittomasti 
jonkin jäsenvaltion alueelle eivätkä ole 
sen jälkeen saaneet lupaa tai oikeutta 
oleskella kyseisessä jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Tällaisessa tapauksessa 1 kohdassa 
tarkoitetut palauttamiseen liittyvät 
päätökset annetaan kansallisen 
lainsäädännön mukaisella 
vakiomuotoisella lomakkeella.
Jäsenvaltioiden on asetettava saataville 
yleisiä tiedotteita, joissa selitetään 
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vakiomuotoisen lomakkeen keskeinen 
sisältö vähintään viidellä niistä kielistä, 
joita kyseiseen jäsenvaltioon tulevat 
laittomat maahanmuuttajat yleisimmin 
käyttävät tai ymmärtävät.

Or. en

Perustelu

Kaikkien muuttajien olisi saatava tietoa, joka koskee heidän palauttamistaan ja siihen liittyviä 
menettelyjä. Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti 7 artiklaan esitettyihin 
tarkistuksiin.

Tarkistus 628
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
soveltamatta 2 kohtaa kolmannen maan 
kansalaisiin, jotka ovat tulleet laittomasti 
jonkin jäsenvaltion alueelle eivätkä ole 
sen jälkeen saaneet lupaa tai oikeutta 
oleskella kyseisessä jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 629
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällaisessa tapauksessa 1 kohdassa 
tarkoitetut palauttamiseen liittyvät 
päätökset annetaan kansallisen 
lainsäädännön mukaisella 
vakiomuotoisella lomakkeella.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 630
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on asetettava saataville 
yleisiä tiedotteita, joissa selitetään 
vakiomuotoisen lomakkeen keskeinen 
sisältö vähintään viidellä niistä kielistä, 
joita kyseiseen jäsenvaltioon tulevat 
laittomat maahanmuuttajat yleisimmin 
käyttävät tai ymmärtävät.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 631
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta– 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on asetettava saataville 
yleisiä tiedotteita, joissa selitetään 
vakiomuotoisen lomakkeen keskeinen 
sisältö vähintään viidellä niistä kielistä, 
joita kyseiseen jäsenvaltioon tulevat 
laittomat maahanmuuttajat yleisimmin 
käyttävät tai ymmärtävät.

Jäsenvaltioiden on asetettava saataville 
yleisiä tiedotteita, joissa selitetään 
palauttamismenettelyn keskeinen sisältö 
vähintään viidellä maailman 
puhutuimmalla kielellä.

Or. nl

Perustelu

Jäsenvaltion on mahdotonta ennustaa, mistä maasta pakolaisia tulee jatkossa merkittävän 
paljon. Kolmansien maiden kansalaisille ei siten voida saattaa voimaan mitään oikeuksia 
tässäkään asiassa. Tarkistuksella luodaan ennustettava työtaakka ja siten tehokas 
turvapaikkapolitiikka, joka perustuu johdanto-osan 4 kappaleessa ilmaistuihin selkeisiin, 
avoimiin ja oikeudenmukaisiin sääntöihin.
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Tarkistus 632
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Oikeussuojakeinot Oikeussuojakeinot

Or. nl

Perustelu

Menettelyjen keston rajoittamiseksi ja hakemuskarusellin estämiseksi olisi oltava vain yksi 
muutoksenhaku.

Tarkistus 633
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asianomaiselle kolmannen maan 
kansalaiselle on annettava mahdollisuus 
käyttää tehokkaita oikeussuojakeinoja, 
jotta hän voi hakea muutosta 15 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuun palauttamiseen 
liittyvään päätökseen tai hakea 
päätöksen laillisuuden tutkintaa 
toimivaltaisessa oikeusviranomaisessa .

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 634
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Asianomaiselle kolmannen maan 
kansalaiselle on annettava mahdollisuus 
käyttää tehokkaita oikeussuojakeinoja, 
jotta hän voi hakea muutosta 15 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuun palauttamiseen 
liittyvään päätökseen tai hakea 
päätöksen laillisuuden tutkintaa 
toimivaltaisessa oikeusviranomaisessa .

Asianomaiselle kolmannen maan 
kansalaiselle on annettava mahdollisuus 
käyttää tehokkaita oikeussuojakeinoja, 
jotta hän voi hakea muutosta 15 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuun palauttamiseen 
liittyvään päätökseen tai hakea 
päätöksen laillisuuden tutkintaa 
toimivaltaisessa oikeusviranomaisessa. 
Jäsenvaltioiden on annettava 
oikeusviranomaisille tämän direktiivin 
asianmukaisen täytäntöönpanon 
edellyttämät valmiudet, mukaan lukien 
henkilöresurssit ja koulutus, jotta voidaan 
taata laillisuuden tutkinnan laatu ja 
tarkoituksenmukaisuus.

Or. en

Tarkistus 635
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asianomaiselle kolmannen maan 
kansalaiselle on myönnettävä oikeus 
hakea muutosta palauttamispäätökseen 
ainoastaan yhdessä oikeusasteessa, jos 
päätös perustuu kansainvälistä suojelua 
koskevan hakemuksen hylkäämisestä 
asetuksen (EU) .../... 
[turvapaikkamenettelyasetus] mukaisesti 
tehtyyn päätökseen, jonka laillisuus on 
tutkittu kyseisen asetuksen 53 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 636
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asianomaiselle kolmannen maan 
kansalaiselle on myönnettävä oikeus 
hakea muutosta palauttamispäätökseen 
ainoastaan yhdessä oikeusasteessa, jos 
päätös perustuu kansainvälistä suojelua 
koskevan hakemuksen hylkäämisestä 
asetuksen (EU) .../... 
[turvapaikkamenettelyasetus] mukaisesti 
tehtyyn päätökseen, jonka laillisuus on 
tutkittu kyseisen asetuksen 53 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Varjoesittelijä katsoo, että tämän uudelleenlaatimisen tavoitteena ei ole muuttaa 
jäsenvaltioiden oikeudenkäyttöalueiden organisointia eikä soveltaa erilaisia sääntöjä 
turvapaikanhakijoihin, joiden hakemus on hylätty, ja luvattomiin muuttajiin.

Tarkistus 637
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Michal Šimečka

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asianomaiselle kolmannen maan 
kansalaiselle on myönnettävä oikeus hakea 
muutosta palauttamispäätökseen ainoastaan 
yhdessä oikeusasteessa, jos päätös perustuu 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämisestä asetuksen (EU) 
.../... [turvapaikkamenettelyasetus] 
mukaisesti tehtyyn päätökseen, jonka 
laillisuus on tutkittu kyseisen asetuksen 
53 artiklan mukaisesti.

Asianomaiselle kolmannen maan 
kansalaiselle voidaan myöntää oikeus 
hakea muutosta palauttamispäätökseen 
ainoastaan yhdessä oikeusasteessa, jos 
päätös perustuu kansainvälistä suojelua 
koskevan hakemuksen hylkäämisestä 
asetuksen (EU) .../... 
[turvapaikkamenettelyasetus] mukaisesti 
tehtyyn päätökseen, jonka laillisuus on 
tutkittu kyseisen asetuksen 53 artiklan 
mukaisesti ainoastaan, jos 
palauttamiskiellon periaatteen 
täysimääräinen soveltamisala arvioidaan 
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erikseen turvapaikkamenettelyssä.

Or. en

Tarkistus 638
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta– 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asianomaiselle kolmannen maan 
kansalaiselle on myönnettävä oikeus hakea 
muutosta palauttamispäätökseen ainoastaan 
yhdessä oikeusasteessa, jos päätös perustuu 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämisestä asetuksen (EU) 
.../... [turvapaikkamenettelyasetus] 
mukaisesti tehtyyn päätökseen, jonka 
laillisuus on tutkittu kyseisen asetuksen 
53 artiklan mukaisesti.

Asianomaiselle kolmannen maan 
kansalaiselle on myönnettävä oikeus hakea 
muutosta palauttamispäätökseen enintään 
yhdessä oikeusasteessa, ilman 
mahdollisuutta asian käsittelyn uudelleen 
aloittamiseen, jos päätös perustuu 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämisestä asetuksen (EU) 
.../... [turvapaikkamenettelyasetus] 
mukaisesti tehtyyn päätökseen, jonka 
laillisuus on tutkittu kyseisen asetuksen 
53 artiklan mukaisesti.

Or. nl

Perustelu

Hakemuskarusellit olisi pysäytettävä.

Tarkistus 639
Jeroen Lenaers

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asianomaiselle kolmannen maan 
kansalaiselle on myönnettävä oikeus hakea 
muutosta palauttamispäätökseen ainoastaan 
yhdessä oikeusasteessa, jos päätös perustuu 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämisestä asetuksen (EU) 

Tehokkaiden oikeussuojakeinojen 
periaatteen noudattamiseksi 
asianomaiselle kolmannen maan 
kansalaiselle on myönnettävä oikeus hakea 
muutosta palauttamispäätökseen ainoastaan 
yhdessä oikeusasteessa, jos päätös perustuu 
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.../... [turvapaikkamenettelyasetus] 
mukaisesti tehtyyn päätökseen, jonka 
laillisuus on tutkittu kyseisen asetuksen 
53 artiklan mukaisesti.

kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen hylkäämisestä asetuksen (EU) 
.../... [turvapaikkamenettelyasetus] 
mukaisesti tehtyyn päätökseen, jonka 
laillisuus on tutkittu kyseisen asetuksen 53 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 640
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa on 
lykättävä automaattisesti ensimmäisessä 
oikeusasteessa tapahtuvan muutoksenhaun 
määräajaksi ja, jos muutosta on haettu 
määräajassa, muutoksenhaun käsittelyn 
ajaksi, jos on olemassa palauttamiskiellon 
periaatteen rikkomisen vaara. 
Palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa ei 
saa lykätä tapauksissa, joissa 
ensimmäiseen tai myöhempiin 
muutoksenhaun seurauksena tehtyihin 
päätöksiin haetaan muutosta, eikä 
muissakaan tapauksissa, ellei 
tuomioistuin hakijan pyynnöstä tai viran 
puolesta päätä toisin ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
yksittäistapauksen erityisolosuhteet.

Palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa on 
lykättävä automaattisesti ensimmäisessä 
oikeusasteessa tapahtuvan muutoksenhaun 
määräajaksi, muutoksenhaun käsittelyn 
ajaksi ja kunnes muutoksenhakua 
koskevasta päätöksestä on ilmoitettu 
hakijalle.

Or. en

Tarkistus 641
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa on 
lykättävä automaattisesti ensimmäisessä 
oikeusasteessa tapahtuvan muutoksenhaun 
määräajaksi ja, jos muutosta on haettu 
määräajassa, muutoksenhaun käsittelyn 
ajaksi, jos on olemassa palauttamiskiellon 
periaatteen rikkomisen vaara. 
Palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa ei 
saa lykätä tapauksissa, joissa ensimmäiseen 
tai myöhempiin muutoksenhaun 
seurauksena tehtyihin päätöksiin haetaan 
muutosta, eikä muissakaan tapauksissa, 
ellei tuomioistuin hakijan pyynnöstä tai 
viran puolesta päätä toisin ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
yksittäistapauksen erityisolosuhteet.

Palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa on 
lykättävä automaattisesti ensimmäisessä 
oikeusasteessa tapahtuvan muutoksenhaun 
määräajaksi. Palauttamispäätöksen 
täytäntöönpanoa ei saa lykätä tapauksissa, 
joissa ensimmäiseen tai myöhempiin 
muutoksenhaun seurauksena tehtyihin 
päätöksiin haetaan muutosta, eikä 
muissakaan tapauksissa.

Or. fr

Tarkistus 642
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta– 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa on 
lykättävä automaattisesti ensimmäisessä 
oikeusasteessa tapahtuvan muutoksenhaun 
määräajaksi ja, jos muutosta on haettu 
määräajassa, muutoksenhaun käsittelyn 
ajaksi, jos on olemassa palauttamiskiellon 
periaatteen rikkomisen vaara. 
Palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa ei 
saa lykätä tapauksissa, joissa 
ensimmäiseen tai myöhempiin 
muutoksenhaun seurauksena tehtyihin 
päätöksiin haetaan muutosta, eikä 
muissakaan tapauksissa, ellei 
tuomioistuin hakijan pyynnöstä tai viran 
puolesta päätä toisin ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
yksittäistapauksen erityisolosuhteet.

Palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa on 
lykättävä automaattisesti ensimmäisessä 
oikeusasteessa tapahtuvan muutoksenhaun 
määräajaksi ja, jos muutosta on haettu 
määräajassa, muutoksenhaun käsittelyn 
ajaksi, jos on olemassa palauttamiskiellon 
periaatteen rikkomisen vaara. 
Mahdollisuus hakea muutosta 
muutoksenhaun seurauksena tehtyyn 
päätökseen ei ole tarpeen.



AM\1214327FI.docx 311/370 PE658.738v01-00

FI

Or. nl

Perustelu

Loputtomat menettelyt auttavat yleensä vain mahdollistamaan oleskeluluvan saamisen 
sosiaalisten siteiden perusteella. Jatkuvuus johtaa siis epäoikeudenmukaisiin tuloksiin eri 
turvapaikanhakijoille sekä valtaisiin taloudellisiin ja hallinnollisiin kustannuksiin 
jäsenvaltioille.

Tarkistus 643
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa on 
lykättävä automaattisesti ensimmäisessä 
oikeusasteessa tapahtuvan muutoksenhaun 
määräajaksi ja, jos muutosta on haettu 
määräajassa, muutoksenhaun käsittelyn 
ajaksi, jos on olemassa palauttamiskiellon 
periaatteen rikkomisen vaara. 
Palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa ei 
saa lykätä tapauksissa, joissa 
ensimmäiseen tai myöhempiin 
muutoksenhaun seurauksena tehtyihin 
päätöksiin haetaan muutosta, eikä 
muissakaan tapauksissa, ellei 
tuomioistuin hakijan pyynnöstä tai viran 
puolesta päätä toisin ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
yksittäistapauksen erityisolosuhteet.

Palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa on 
lykättävä automaattisesti ensimmäisessä 
oikeusasteessa tapahtuvan päätöstä 
koskevan muutoksenhaun määräajaksi, 
muutoksenhaun käsittelyn ajaksi ja kunnes 
muutoksenhakua koskevasta päätöksestä 
on ilmoitettu kolmannen maan 
kansalaiselle. Palauttamispäätökseen 
tehdyllä muutoksenhaulla on 
automaattinen lykkäävä vaikutus, lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa 
oikeusviranomaiset ovat arvioineet 
palauttamiskiellon periaatteen koko 
soveltamisalan EU:n ja kansainvälisen 
oikeuden mukaisesti ja todenneet, ettei 
tätä periaatetta vaaranneta. 
Palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa 
voidaan myös lykätä tapauksissa, jos 
tuomioistuin hakijan pyynnöstä tai viran 
puolesta päätä tehdä niin ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
yksittäistapauksen erityisolosuhteet.

Or. en

Perustelu

Palauttamispäätöstä koskevan muutoksenhaun lykkäävä vaikutus on olennaisen tärkeä, koska 
muutoin seurauksena saattaa olla peruuttamaton tilanne, johon voi liittyä vakavia vaikutuksia 
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ihmisoikeuksien kannalta. Ainoa poikkeus tähän sääntöön on se, että oikeusviranomainen on 
jo tehnyt palauttamiskiellon periaatteen täydellisen arvioinnin. Lisäksi tuomioistuimen olisi 
voitava keskeyttää palauttamispäätöksen täytäntöönpano muilla perusteilla.

Tarkistus 644
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa on 
lykättävä automaattisesti ensimmäisessä 
oikeusasteessa tapahtuvan 
muutoksenhaun määräajaksi ja, jos 
muutosta on haettu määräajassa, 
muutoksenhaun käsittelyn ajaksi, jos on 
olemassa palauttamiskiellon periaatteen 
rikkomisen vaara. Palauttamispäätöksen 
täytäntöönpanoa ei saa lykätä 
tapauksissa, joissa ensimmäiseen tai 
myöhempiin muutoksenhaun 
seurauksena tehtyihin päätöksiin haetaan 
muutosta, eikä muissakaan tapauksissa, 
ellei tuomioistuin hakijan pyynnöstä tai 
viran puolesta päätä toisin ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
yksittäistapauksen erityisolosuhteet.

Palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa on 
lykättävä automaattisesti tällaista päätöstä 
koskevan muutoksenhaun määräajaksi, 
muutoksenhaun käsittelyn ajaksi ja kunnes 
muutoksenhakua koskevasta päätöksestä 
on ilmoitettu hakijalle, myös, jos on 
olemassa palauttamiskiellon periaatteen 
rikkomisen vaara. Palauttamispäätöstä 
koskevalla muutoksenhaulla on oltava 
automaattinen lykkäävä vaikutus, ja 
tämän on koskettava tapauksia, joissa 
rikostuomioistuimessa on vireillä asioita, 
jotta voidaan varmistaa oikeussuojan 
saatavuus sekä uhreille että epäillyille.

Or. en

Tarkistus 645
Jeroen Lenaers

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa on 
lykättävä automaattisesti ensimmäisessä 
oikeusasteessa tapahtuvan muutoksenhaun 
määräajaksi ja, jos muutosta on haettu 
määräajassa, muutoksenhaun käsittelyn 

Palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa on 
lykättävä automaattisesti ensimmäisessä 
oikeusasteessa tapahtuvan muutoksenhaun 
määräajaksi ja, jos muutosta on haettu 
määräajassa, muutoksenhaun käsittelyn 
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ajaksi, jos on olemassa palauttamiskiellon 
periaatteen rikkomisen vaara. 
Palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa ei 
saa lykätä tapauksissa, joissa ensimmäiseen 
tai myöhempiin muutoksenhaun 
seurauksena tehtyihin päätöksiin haetaan 
muutosta, eikä muissakaan tapauksissa, 
ellei tuomioistuin hakijan pyynnöstä tai 
viran puolesta päätä toisin ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
yksittäistapauksen erityisolosuhteet.

ajaksi, jos voi olla olemassa 
palauttamiskiellon periaatteen rikkomisen 
vaara. Palauttamispäätöksen 
täytäntöönpanoa ei saa lykätä tapauksissa, 
joissa ensimmäiseen tai myöhempiin 
muutoksenhaun seurauksena tehtyihin 
päätöksiin haetaan muutosta, eikä 
muissakaan tapauksissa, ellei tuomioistuin 
hakijan pyynnöstä tai viran puolesta päätä 
toisin ottaen asianmukaisesti huomioon 
yksittäistapauksen erityisolosuhteet.

Or. en

Tarkistus 646
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
palauttamispäätöksen täytäntöönpanon 
väliaikaista lykkäämistä koskevasta 
pyynnöstä tehdään päätös 48 tunnin 
kuluessa siitä, kun asianomainen 
kolmannen maan kansalainen on 
esittänyt tällaisen pyynnön. 
Yksittäistapauksissa, joihin liittyy 
monimutkaisia tosiasioita tai oikeudellisia 
seikkoja, toimivaltainen 
oikeusviranomainen voi tarvittaessa 
pidentää tässä kohdassa asetettuja 
määräaikoja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 647
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
palauttamispäätöksen täytäntöönpanon 
väliaikaista lykkäämistä koskevasta 
pyynnöstä tehdään päätös 48 tunnin 
kuluessa siitä, kun asianomainen 
kolmannen maan kansalainen on 
esittänyt tällaisen pyynnön. 
Yksittäistapauksissa, joihin liittyy 
monimutkaisia tosiasioita tai oikeudellisia 
seikkoja, toimivaltainen 
oikeusviranomainen voi tarvittaessa 
pidentää tässä kohdassa asetettuja 
määräaikoja.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Oikeussuojakeinolla on aina lykkäävä vaikutus. Sen vuoksi ei ole tarpeen tehdä lykkäystä 
koskevaa päätöstä.

Tarkistus 648
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ellei ole ilmennyt tai ellei asianomainen 
kolmannen maan kansalainen ole 
esittänyt asiaan liittyviä uusia seikkoja tai 
havaintoja, jotka muuttavat merkittävästi 
yksittäistapauksen erityisolosuhteita, 
tämän kohdan ensimmäistä ja toista 
alakohtaa ei sovelleta, jos

Poistetaan.

a) niissä tarkoitettu väliaikaisen 
lykkäämisen syy on arvioitu asetuksen 
(EU) .../... [turvapaikkamenettelyasetus] 
mukaisesti toteutetussa menettelyssä ja 
sen laillisuus on tutkittu mainitun 
asetuksen 53 artiklan mukaisesti;
b) palauttamispäätös on seurausta 
kyseisten menettelyjen seurauksena 
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tehdystä laillisen oleskelun lopettamista 
koskevasta päätöksestä.

Or. en

Tarkistus 649
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ellei ole ilmennyt tai ellei asianomainen 
kolmannen maan kansalainen ole 
esittänyt asiaan liittyviä uusia seikkoja tai 
havaintoja, jotka muuttavat merkittävästi 
yksittäistapauksen erityisolosuhteita, 
tämän kohdan ensimmäistä ja toista 
alakohtaa ei sovelleta, jos

Poistetaan.

a) niissä tarkoitettu väliaikaisen 
lykkäämisen syy on arvioitu asetuksen 
(EU) .../... [turvapaikkamenettelyasetus] 
mukaisesti toteutetussa menettelyssä ja 
sen laillisuus on tutkittu mainitun 
asetuksen 53 artiklan mukaisesti;
b) palauttamispäätös on seurausta 
kyseisten menettelyjen seurauksena 
tehdystä laillisen oleskelun lopettamista 
koskevasta päätöksestä.

Or. en

Perustelu

Tämä poisto perustuu 16 artiklan 3 kohdan 1 alakohtaa koskevaan tarkistukseen. 
Oikeussuojakeinolla on automaattisesti lykkäävä vaikutus.

Tarkistus 650
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – 3 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Ellei ole ilmennyt tai ellei asianomainen 
kolmannen maan kansalainen ole esittänyt 
asiaan liittyviä uusia seikkoja tai 
havaintoja, jotka muuttavat merkittävästi 
yksittäistapauksen erityisolosuhteita, tämän 
kohdan ensimmäistä ja toista alakohtaa ei 
sovelleta, jos

Ellei ole ilmennyt tai ellei asianomainen 
kolmannen maan kansalainen ole esittänyt 
asiaan liittyviä uusia seikkoja tai 
havaintoja, jotka muuttavat 
yksittäistapauksen erityisolosuhteita, tämän 
kohdan ensimmäistä ja toista alakohtaa ei 
sovelleta, jos

Or. en

Perustelu

Muutoksenhaulla pitäisi aina olla lykkäävä vaikutus. Jos jäsenvaltiot joutuisivat arvioimaan, 
onko tullut esiin uusia seikkoja ja/tai tarvitaanko lykkäämistä, tämä olisi jälleen rasite 
jäsenvaltioiden viranomaisille, jotka joutuisivat tekemään erillisen arvioinnin. ”Merkittävää 
muutosta” koskevan vaatimuksen käyttöönotto aiheuttaa liian suuren rasitteen 
oikeusviranomaisille ja vaaran siitä, että yksittäisiä tapauksia ei arvioida asianmukaisesti. 
Tämä voisi johtaa palauttamiskiellon peruuttamattomiin rikkomisiin.

Tarkistus 651
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
kohtuulliset määräajat ja muut tarpeelliset 
säännöt, jotta varmistetaan mahdollisuus 
käyttää oikeutta tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin tämän artiklan 
nojalla.

Muutoksenhaku palautuspäätökseen on 
tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun 
asianomaiselle on ilmoitettu päätöksestä. 
Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
tarpeelliset säännöt, jotta varmistetaan 
mahdollisuus käyttää oikeutta tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin tämän artiklan 
nojalla.

Or. it

Tarkistus 652
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta– 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
kohtuulliset määräajat ja muut tarpeelliset 
säännöt, jotta varmistetaan mahdollisuus 
käyttää oikeutta tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin tämän artiklan 
nojalla.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava enintään 
viiden (5) päivän määräaika ja muut 
tarpeelliset säännöt, jotta varmistetaan 
mahdollisuus käyttää oikeutta tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin tämän artiklan 
nojalla.

Or. pl

Tarkistus 653
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
kohtuulliset määräajat ja muut tarpeelliset 
säännöt, jotta varmistetaan mahdollisuus 
käyttää oikeutta tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin tämän artiklan 
nojalla.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
kohtuulliset ja riittävät määräajat ja muut 
tarpeelliset säännöt, jotta varmistetaan 
mahdollisuus käyttää oikeutta tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin tämän artiklan 
nojalla.

Or. en

Tarkistus 654
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on myönnettävä enintään 
viiden päivän määräaika muutoksen 
hakemiselle palauttamispäätökseen, jos 
tällainen päätös on seurausta 
lainvoimaisesta päätöksestä, jolla 
hylätään asetuksen (EU) .../... 
[turvapaikkamenettelyasetus] mukaisesti 
tehty kansainvälistä suojelua koskeva 

Poistetaan.
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hakemus.

Or. en

Tarkistus 655
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on myönnettävä enintään 
viiden päivän määräaika muutoksen 
hakemiselle palauttamispäätökseen, jos 
tällainen päätös on seurausta 
lainvoimaisesta päätöksestä, jolla 
hylätään asetuksen (EU) .../... 
[turvapaikkamenettelyasetus] mukaisesti 
tehty kansainvälistä suojelua koskeva 
hakemus.

Jäsenvaltioiden on myönnettävä vähintään 
viidentoista päivän määräaika muutokseen 
hakemiselle palauttamispäätökseen.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö oikeudesta 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 13 artiklassa (toisin 
sanoen Jabari v Turkey, 40 kohta, Muminov v Russia, 90 kohta), lyhyiden aikarajojen 
automaattinen soveltaminen muutoksenhaussa voi olla ristiriidassa palauttamista koskevan 
suojan kanssa.

Tarkistus 656
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Maite 
Pagazaurtundúa

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on myönnettävä enintään 
viiden päivän määräaika muutoksen 
hakemiselle palauttamispäätökseen, jos 
tällainen päätös on seurausta 

Jäsenvaltioiden on myönnettävä vähintään 
10–15 päivän määräaika muutoksen 
hakemiselle palauttamispäätökseen, jos 
tällainen päätös on seurausta 
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lainvoimaisesta päätöksestä, jolla hylätään 
asetuksen (EU) .../... 
[turvapaikkamenettelyasetus] mukaisesti 
tehty kansainvälistä suojelua koskeva 
hakemus.

lainvoimaisesta päätöksestä, jolla hylätään 
asetuksen (EU) .../... 
[turvapaikkamenettelyasetus] mukaisesti 
tehty kansainvälistä suojelua koskeva 
hakemus.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama määräaika on liian lyhyt, jotta voidaan taata muutoksen hakemista 
koskevan oikeuden täysimääräinen käyttö. 10–15 päivän määräaika valituksen jättämiselle on 
kohtuullisempi ja realistisempi.

Tarkistus 657
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on myönnettävä enintään 
viiden päivän määräaika muutoksen 
hakemiselle palauttamispäätökseen, jos 
tällainen päätös on seurausta 
lainvoimaisesta päätöksestä, jolla hylätään 
asetuksen (EU) .../... mukaisesti tehty 
kansainvälistä suojelua koskeva hakemus. 
[Työjärjestys].

Jäsenvaltioiden on myönnettävä enintään 
viidentoista päivän määräaika muutoksen 
hakemiselle palauttamispäätökseen, jos 
tällainen päätös on seurausta 
lainvoimaisesta päätöksestä, jolla hylätään 
asetuksen (EU) .../... mukaisesti tehty 
kansainvälistä suojelua koskeva hakemus. 
[Työjärjestys].

Or. it

Tarkistus 658
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on myönnettävä enintään 
viiden päivän määräaika muutoksen 
hakemiselle palauttamispäätökseen, jos 

Jäsenvaltioiden on myönnettävä enintään 
kolmen päivän määräaika muutoksen 
hakemiselle palauttamispäätökseen, jos 
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tällainen päätös on seurausta 
lainvoimaisesta päätöksestä, jolla hylätään 
asetuksen (EU) .../... 
[turvapaikkamenettelyasetus] mukaisesti 
tehty kansainvälistä suojelua koskeva 
hakemus.

tällainen päätös on seurausta 
lainvoimaisesta päätöksestä, jolla hylätään 
asetuksen (EU) .../... 
[turvapaikkamenettelyasetus] mukaisesti 
tehty kansainvälistä suojelua koskeva 
hakemus.

Or. fr

Tarkistus 659
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on myönnettävä enintään 
viiden päivän määräaika muutoksen 
hakemiselle palauttamispäätökseen, jos 
tällainen päätös on seurausta 
lainvoimaisesta päätöksestä, jolla hylätään 
asetuksen (EU) .../... 
[turvapaikkamenettelyasetus] mukaisesti 
tehty kansainvälistä suojelua koskeva 
hakemus.

Jäsenvaltioiden on myönnettävä enintään 
kaksi päivän määräaika muutoksen 
hakemiselle palauttamispäätökseen, jos 
tällainen päätös on seurausta 
lainvoimaisesta päätöksestä, jolla hylätään 
asetuksen (EU) .../... 
[turvapaikkamenettelyasetus] mukaisesti 
tehty kansainvälistä suojelua koskeva 
hakemus.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus liittyy läheisesti tarkistukseen 12, jota se täydentää, ja sillä pyritään nopeuttamaan 
tuomioistuinten toimintaa ja sujuvoittamaan palauttamismenettelyä.

Tarkistus 660
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat säätää 
hallinnollisista 
uudelleentarkastelumenettelyistä, jotka 
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edeltävät 1 kohdan mukaista 
muutoksenhakua tuomioistuimessa, 
edellyttäen että hallinnollinen 
uudelleentarkastelu ei vaikuta 
oikeussuojakeinon tehokkuuteen.

Or. fr

Tarkistus 661
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Asianomaisella kolmannen maan 
kansalaisella on oltava mahdollisuus saada 
oikeudellista neuvontaa, oikeudellinen 
edustaja ja tarvittaessa kielellistä apua.

5. Asianomaisella kolmannen maan 
kansalaisella on oltava mahdollisuus saada 
oikeudellista neuvontaa, oikeudellinen 
edustaja ja kielellistä apua.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 40 kappaleeseen 
esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 662
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että tarpeellista oikeudellista apua ja/tai 
oikeudellinen avustaja annetaan pyynnöstä 
maksutta asiaan liittyvän, oikeusapuun 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön tai 
kansallisten määräysten mukaisesti, ja 
jäsenvaltiot voivat säätää, että 
maksuttomaan oikeudelliseen apuun ja/tai 
oikeudelliseen avustajaan sovelletaan 

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että tarpeellista oikeudellista apua ja/tai 
oikeudellinen avustaja annetaan pyynnöstä 
maksutta asiaan liittyvän, oikeusapuun 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön tai 
kansallisten määräysten mukaisesti, ja 
jäsenvaltiot voivat säätää, että 
maksuttomaan oikeudelliseen apuun ja/tai 
oikeudelliseen avustajaan sovelletaan 
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direktiivin 2005/85/EY 15 artiklan 3–6 
kohdassa säädettyjä edellytyksiä.

direktiivin 2005/85/EY 15 artiklan 3–6 
kohdassa säädettyjä edellytyksiä. 
Tunnustettuja pakolaisia voidaan pyytää 
korvaamaan oikeudellisen avun ja 
kielipalvelujen kustannukset 
jäsenvaltiolle.

Or. nl

Perustelu

Maksuttoman oikeudellisen avun kustannukset aiheuttavat valtaisan rasituksen 
oikeusministeriön budjetille. Ei vaikuta kohtuuttomalta, että niiden, jotka ovat hyötyneet 
tällaisesta järjestelmästä suoraan, olisi maksettava siitä valtiolle korvaus. Oikeudellisen avun 
ja kielipalvelujen kustannusten korvaamisella tunnustamisen jälkeen varmistetaan 
oikeudenmukainen kohtelu kaikissa tapauksissa, kuten johdanto-osan 4 kappaleessa esitetään.

Tarkistus 663
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että tarpeellista oikeudellista apua ja/tai 
oikeudellinen avustaja annetaan pyynnöstä 
maksutta asiaan liittyvän, oikeusapuun 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön tai 
kansallisten määräysten mukaisesti, ja 
jäsenvaltiot voivat säätää, että 
maksuttomaan oikeudelliseen apuun 
ja/tai oikeudelliseen avustajaan 
sovelletaan direktiivin 2005/85/EY 
15 artiklan 3–6 kohdassa säädettyjä 
edellytyksiä.

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että oikeudellista apua ja/tai oikeudellinen 
avustaja annetaan pyynnöstä maksutta 
asiaan liittyvän, oikeusapuun sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön tai kansallisten 
määräysten mukaisesti. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava kolmannen maan 
kansalaisille mahdollisuudesta esittää 
tällainen pyyntö.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 40 kappaleeseen 
esitettyyn tarkistukseen.
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Tarkistus 664
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että tarpeellista oikeudellista apua ja/tai 
oikeudellinen avustaja annetaan pyynnöstä 
maksutta asiaan liittyvän, oikeusapuun 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön tai 
kansallisten määräysten mukaisesti, ja 
jäsenvaltiot voivat säätää, että 
maksuttomaan oikeudelliseen apuun ja/tai 
oikeudelliseen avustajaan sovelletaan 
direktiivin 2005/85/EY 15 artiklan 3–6 
kohdassa säädettyjä edellytyksiä.

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että tarpeellista oikeudellista apua ja/tai 
oikeudellinen avustaja annetaan 
nimenomaisesta pyynnöstä maksutta 
asiaan liittyvän, oikeusapuun sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön tai kansallisten 
määräysten mukaisesti, ja jäsenvaltiot 
voivat säätää, että maksuttomaan 
oikeudelliseen apuun ja/tai oikeudelliseen 
avustajaan sovelletaan direktiivin 
2005/85/EY 15 artiklan 3–6 kohdassa 
säädettyjä edellytyksiä.

Or. fr

Tarkistus 665
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että tarpeellista oikeudellista apua ja/tai 
oikeudellinen avustaja annetaan pyynnöstä 
maksutta asiaan liittyvän, oikeusapuun 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön tai 
kansallisten määräysten mukaisesti, ja 
jäsenvaltiot voivat säätää, että 
maksuttomaan oikeudelliseen apuun ja/tai 
oikeudelliseen avustajaan sovelletaan 
direktiivin 2005/85/EY 15 artiklan 3–
6 kohdassa säädettyjä edellytyksiä.

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että tarpeellista oikeudellista apua ja/tai 
oikeudellinen avustaja annetaan maksutta 
asiaan liittyvän, oikeusapuun sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön tai kansallisten 
määräysten mukaisesti, ja jäsenvaltiot 
voivat säätää, että maksuttomaan 
oikeudelliseen apuun ja/tai oikeudelliseen 
avustajaan sovelletaan direktiivin 
2005/85/EY 15 artiklan 3–6 kohdassa 
säädettyjä edellytyksiä.

Or. en
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Perustelu

Oikeusavun saatavuus on ratkaisevan tärkeää, jotta oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin 
toteutuu. Tarkistus liittyy johdanto-osan 21 kappaleeseen, 7 artiklaan ja 14 artiklaan.

Tarkistus 666
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ensimmäistä kohtaa sovelletaan 
myös laittomasti oleskeleviin kolmansien 
maiden kansalaisiin, joiden kohdalla ei 
ole tai ei ole ollut mahdollista panna 
palauttamispäätöstä täytäntöön.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 4 kappaleeseen 
esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 667
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
17 kohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Periaatteet, joihin 1 a–d kohta 
perustuvat, eivät poissulje tämän 
saavuttamista poliisin suorittamassa 
säilöönotossa.

Or. nl

Perustelu

Pakenevien henkilöiden suuren määrän takia useimmissa tapauksissa olisi suosittava 
säilöönottoa kotimaahan paluun odottamisen ajaksi. Tarkistus on johdanto-osan 18 
kappaletta koskevan tarkistuksen 15 ja johdanto-osan 22 kappaleen tarkistuksen 17 
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mukainen. Poliisin suorittamaa säilöönottoa ei voida sulkea pois keinona muun muassa 
majoituksen, lääkinnällisen hoidon ja ruoan tarjoamiseen.

Tarkistus 668
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on annettava 
1 kohdassa tarkoitetuille henkilöille 
kansallisen lainsäädännön mukainen 
kirjallinen vahvistus siitä, että 
vapaaehtoiselle poistumiselle myönnettyä 
määräaikaa on jatkettu 9 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tai että palauttamispäätöstä ei 
toistaiseksi panna täytäntöön.

2. Jäsenvaltioiden on annettava 1 ja 
1 a kohdassa tarkoitetuille henkilöille 
kansallisen lainsäädännön mukainen 
kirjallinen vahvistus siitä, että 
vapaaehtoiselle poistumiselle myönnettyä 
määräaikaa on jatkettu 9 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tai että palauttamispäätöstä ei 
toistaiseksi panna täytäntöön tai 
palauttamispäätöstä ei ole ollut 
mahdollista panna täytäntöön.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti 17 artiklan 1 kohdan a alakohtaan 
esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 669
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 670
Anne-Sophie Pelletier
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Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat ottaa säilöön 
palauttamismenettelyjen kohteena olevan 
kolmannen maan kansalaisen 
palauttamisen valmistelemiseksi ja/tai 
henkilön poistamiseksi maasta, jos muita 
riittäviä mutta lievempiä keinoja ei voida 
soveltaa tehokkaasti tietyssä tapauksessa, 
erityisesti kun

Jäsenvaltioiden ei pidä missään oloissa 
soveltaa pakkokeinoja.

Or. en

Perustelu

Tarkistus, koska se liittyy erottamattomasti 18 artiklaan ja johdanto-osan 27 ja 
28 kappaleeseen esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 671
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat ottaa säilöön 
palauttamismenettelyjen kohteena olevan 
kolmannen maan kansalaisen 
palauttamisen valmistelemiseksi ja/tai 
henkilön poistamiseksi maasta, jos muita 
riittäviä mutta lievempiä keinoja ei voida 
soveltaa tehokkaasti tietyssä tapauksessa, 
erityisesti kun

Jäsenvaltiot voivat ottaa säilöön 
palauttamismenettelyjen kohteena olevan 
kolmannen maan kansalaisen 
palauttamisen valmistelemiseksi ja/tai 
henkilön poistamiseksi maasta vain, jos 
muita riittäviä mutta lievempiä keinoja ei 
voida soveltaa tehokkaasti tietyssä 
tapauksessa, kun

Or. en

Tarkistus 672
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Ehdotus direktiiviksi
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18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat ottaa säilöön 
palauttamismenettelyjen kohteena olevan 
kolmannen maan kansalaisen 
palauttamisen valmistelemiseksi ja/tai 
henkilön poistamiseksi maasta, jos muita 
riittäviä mutta lievempiä keinoja ei voida 
soveltaa tehokkaasti tietyssä tapauksessa, 
erityisesti kun

Jäsenvaltiot voivat ottaa säilöön 
palauttamismenettelyjen kohteena olevan 
kolmannen maan kansalaisen 
palauttamisen valmistelemiseksi ja/tai 
henkilön poistamiseksi maasta vain, jos 
muita riittäviä mutta lievempiä keinoja ei 
voida soveltaa tehokkaasti tietyssä 
tapauksessa, kun

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti muihin tähän artiklaan esitettyihin 
tarkistuksiin. Komission ehdotuksessa poistettiin sana ”vain”. Olisi sen sijaan tärkeää laatia 
tyhjentävä luettelo säilöönoton perusteista, jotta varmistetaan, että sitä käytetään ainoastaan 
viime kädessä ja tarkasti määritetyissä tapauksissa.

Tarkistus 673
Jeroen Lenaers

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat ottaa säilöön 
palauttamismenettelyjen kohteena olevan 
kolmannen maan kansalaisen 
palauttamisen valmistelemiseksi ja/tai 
henkilön poistamiseksi maasta, jos muita 
riittäviä mutta lievempiä keinoja ei voida 
soveltaa tehokkaasti tietyssä tapauksessa, 
erityisesti kun

Jäsenvaltioiden on otettava säilöön 
palauttamismenettelyjen kohteena oleva 
kolmannen maan kansalainen 
palauttamisen valmistelemiseksi ja/tai 
henkilön poistamiseksi maasta, jos muita 
riittäviä mutta lievempiä keinoja ei voida 
soveltaa tehokkaasti tietyssä tapauksessa, 
kun

Or. en

Perustelu

Artiklaa ei ole asianmukaisesti mukautettu johdanto-osan 28 kappaleeseen tämän kohdan 
osalta, jossa todetaan yksiselitteisesti, että henkilö olisi otettava säilöön näiden edellytysten 
täyttyessä.
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Tarkistus 674
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) on olemassa 6 artiklan mukaisesti 
määritettypakenemisen vaara;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 6 artiklan poistamisen kanssa.

Tarkistus 675
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asianomainen kolmannen maan 
kansalainen välttelee tai vaikeuttaa 
palauttamisen valmisteluja tai 
maastapoistamista; tai

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä on johdonmukainen 18 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 676
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on vaaraksi yleiselle 

Poistetaan.
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järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle.

Or. en

Tarkistus 677
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on vaaraksi yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission hiljattain esittämä peruste ei ole riittävän täsmällinen, koska yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai kansalliselle turvallisuudelle ei ole yhteisiä EU:n 
määritelmiä, ja tällaiset asiat olisi ratkaista asianmukaisesti olemassa olevan rikoslain tai 
hallinto-oikeuden nojalla.

Tarkistus 678
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on vaaraksi yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle.

c) asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on vaaraksi yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle, ja tämä perustuu 
tuomioon tai joka tapauksessa muihin 
tekijöihin, joilla voidaan perustella arvio 
yleisen turvallisuuden vaarantumisesta.

Or. it
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Tarkistus 679
Jeroen Lenaers

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on vaaraksi yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle.

c) asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on vaaraksi yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle tai on tuomittu 
rikoksesta, josta voidaan määrätä 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kolme vuotta.

Or. en

Perustelu

Lisäämällä lause selvennetään, että myös rikoksen, josta voidaan määrätä vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään kolme vuotta, olisi tämän direktiivin soveltamiseksi oltava 
henkilön säilöönoton peruste. Sama koskee muita direktiivin osia, joissa lausetta käytetään.

Tarkistus 680
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on vaaraksi yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle.

c) asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on vaaraksi yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle, erityisesti jos 
kolmannen maan kansalainen on 
tuomittu vakavasta rikoksesta.

Or. en

Tarkistus 681
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa
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Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on vaaraksi yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
valtion turvallisuudelle.

c) asianomainen kolmannen maan 
kansalainen aiheuttaa todellisen ja 
välittömän vaaran yleiselle järjestykselle, 
yleiselle turvallisuudelle tai valtion 
turvallisuudelle.

Or. en

Tarkistus 682
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikista säilöönoton perusteista on 
säädettävä kansallisessa lainsäädännössä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden tehtävänä on päättää, mitä säännöksiä ne haluavat antaa kansallisessa 
lainsäädännössään.

Tarkistus 683
Jeroen Lenaers

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikista säilöönoton perusteista on 
säädettävä kansallisessa lainsäädännössä.

Muissa tapauksissa jäsenvaltiot voivat 
ottaa säilöön palauttamismenettelyjen 
kohteena olevan kolmannen maan 
kansalaisen palauttamisen 
valmistelemiseksi ja/tai henkilön 
poistamiseksi maasta.
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Kaikista säilöönoton perusteista on 
säädettävä kansallisessa lainsäädännössä.

Or. en

Perustelu

Johdonmukainen seuraus tämän artiklan ensimmäiseen kohtaan esitetystä tarkistuksesta, jotta 
selvennetään, milloin säilöönotto olisi tehtävä ja milloin se voidaan tehdä.

Tarkistus 684
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Säilöönoton on oltava mahdollisimman 
lyhytaikainen ja sitä saa jatkaa vain niin 
kauan kuin asianmukaisella ripeydellä 
hoidettavat maastapoistamisjärjestelyt ovat 
kesken.

Säilöönoton on oltava viimeisenä 
käytettävä keino, jos muita vaihtoehtoja 
säilöönotolle ei ole käytettävissä, ja sen on 
oltava mahdollisimman lyhytaikainen ja 
sitä saa jatkaa vain niin kauan kuin 
asianmukaisella ripeydellä hoidettavat 
maastapoistamisjärjestelyt ovat kesken.

Or. it

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy tiiviisti komission 18 artiklan c kohtaan esittämään tarkistukseen.

Tarkistus 685
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Säilöönoton on oltava mahdollisimman 
lyhytaikainen ja sitä saa jatkaa vain niin 
kauan kuin asianmukaisella ripeydellä 
hoidettavat maastapoistamisjärjestelyt ovat 

Säilöönoton on jatkuttava vähintään niin 
kauan kuin asianmukaisella ripeydellä 
hoidettavat maastapoistamisjärjestelyt ovat 
kesken.



AM\1214327FI.docx 333/370 PE658.738v01-00

FI

kesken.

Or. fr

Tarkistus 686
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Säilöönottoon ei koskaan ryhdytä yksin 
matkustavien alaikäisten tai sellaisten 
perheiden tapauksissa, joissa on 
alaikäisiä.

Or. it

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy tiiviisti komission 18 artiklan c kohtaan esittämään tarkistukseen.

Tarkistus 687
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Säilöönoton enimmäiskeston on oltava 
kolmesta viiteen kuukauteen, ja se on 
pidennettävissä vain kerran vielä kuuden 
kuukauden mittaiseksi ajanjaksoksi.

Or. it

Tarkistus 688
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta– 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Säilöönottomääräyksen antaa hallinto- tai 
oikeusviranomainen.

säilöönottomääräyksen antaa hallinto- tai 
oikeusviranomainen samanaikaisesti 
palauttamispäätöksen kanssa.

Or. nl

Perustelu

Tilannetta, jossa eri tuomarit joutuvat käsittelemään kutakin yksittäistä päätöstä useammin 
kuin kerran, olisi vältettävä. Tarkistus on välttämätön johdanto-osan 3 kappaleessa 
tarkoitetun tehokkaan palauttamispolitiikan toteuttamiseksi. Alkuperäinen teksti mahdollistaa 
useat menettelyt.

Tarkistus 689
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tai annettava asianomaiselle 
kolmannen maan kansalaiselle oikeus 
panna vireille menettely, jossa 
oikeusviranomainen tutkii viipymättä 
hänen säilöönottonsa laillisuuden ja tekee 
siitä päätöksen mahdollisimman lyhyessä 
ajassa kyseisen menettelyn alkamisesta. 
Tässä tapauksessa jäsenvaltion on 
välittömästi ilmoitettava asianomaiselle 
kolmannen maan kansalaiselle 
mahdollisuudesta tällaisen menettelyn 
vireillepanoon.

b) tai annettava asianomaiselle 
kolmannen maan kansalaiselle oikeus 
panna vireille menettely, jossa 
oikeusviranomainen tutkii viipymättä 
hänen säilöönottonsa laillisuuden ja tekee 
siitä päätöksen mahdollisimman lyhyessä 
ajassa kyseisen menettelyn alkamisesta. 
Tässä tapauksessa jäsenvaltion on 
välittömästi ilmoitettava asianomaiselle 
kolmannen maan kansalaiselle 
mahdollisuudesta tällaisen menettelyn 
vireillepanoon ja annettava tätä varten 
maksutonta oikeudellista tai kielellistä 
apua.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 40 kappaleeseen 
esitettyyn tarkistukseen.
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Tarkistus 690
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Joka tapauksessa säilöönottoa on 
tarkasteltava uudelleen kohtuullisin 
väliajoin joko asianomaisen kolmannen 
maan kansalaisen hakemuksesta tai viran 
puolesta. Jos säilöönoton kestoa 
jatketaan, uudelleen tarkastelut 
toteutetaan oikeusviranomaisen 
valvonnassa.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Muutos on tarpeen, jotta varmistetaan yhdenmukaisuus 18 artiklan 5 kohtaan ja 22 artiklan 
7 kohdan 2 alakohtaan tehtyjen muutosten kanssa.

Tarkistus 691
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Joka tapauksessa säilöönottoa on 
tarkasteltava uudelleen kohtuullisin 
väliajoin joko asianomaisen kolmannen 
maan kansalaisen hakemuksesta tai viran 
puolesta. Jos säilöönoton kestoa 
jatketaan, uudelleen tarkastelut toteutetaan 
oikeusviranomaisen valvonnassa.

3. Jos jäsenvaltio päättää panna 
säilöönoton täytäntöön, joka tapauksessa 
säilöönottoa on tarkasteltava uudelleen 
kohtuullisin ja säännöllisin väliajoin joko 
asianomaisen kolmannen maan kansalaisen 
hakemuksesta tai viran puolesta. Uudelleen 
tarkastelut toteutetaan oikeusviranomaisen 
valvonnassa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti tähän artiklaan ja johdanto-osan 27 ja 
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28 kappaleeseen esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 692
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Säilöönottoa on jatkettava niin 
kauan kuin 1 kohdassa säädetyt 
edellytykset ovat olemassa ja niin kauan 
kuin se on tarpeen onnistuneen 
maastapoistamisen varmistamiseksi. 
Kunkin jäsenvaltion on säädettävä 
säilöönoton enimmäiskestosta , joka on 
vähintään kolme ja enintään kuusi 
kuukautta.

5. Jos jäsenvaltio päättää soveltaa 
säilöönottoa, sen on säädettävä rajoitetusta 
säilöönottoajasta, joka ei saa ylittää kahta 
viikkoa.

Or. en

Tarkistus 693
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Säilöönottoa on jatkettava niin 
kauan kuin 1 kohdassa säädetyt 
edellytykset ovat olemassa ja niin kauan 
kuin se on tarpeen onnistuneen 
maastapoistamisen varmistamiseksi. 
Kunkin jäsenvaltion on 
säädettävä säilöönoton 
enimmäiskestosta, joka on vähintään 
kolme ja enintään kuusi kuukautta.

5. Säilöönottoa on jatkettava niin 
kauan kuin 1 kohdassa säädetyt 
edellytykset ovat olemassa ja niin kauan 
kuin se on tarpeen onnistuneen 
maastapoistamisen varmistamiseksi. 
Kunkin jäsenvaltion on säädettävä 
sopivaksi katsomastaan enimmäiskestosta.

Or. fr
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Tarkistus 694
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Säilöönottoa on jatkettava niin 
kauan kuin 1 kohdassa säädetyt 
edellytykset ovat olemassa ja niin kauan 
kuin se on tarpeen onnistuneen 
maastapoistamisen varmistamiseksi. 
Kunkin jäsenvaltion on säädettävä 
säilöönoton enimmäiskestosta, joka on 
vähintään kolme ja enintään kuusi 
kuukautta.

5. Säilöönottoa on jatkettava niin 
kauan kuin 1 kohdassa säädetyt 
edellytykset ovat olemassa ja niin kauan 
kuin se on tarpeen onnistuneen 
maastapoistamisen varmistamiseksi. 
Kunkin jäsenvaltion on säädettävä 
säilöönoton rajoitetusta kestosta, joka on 
enintään kaksi kuukautta.

Or. en

Perustelu

Kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten järjestöjen mukaan ei todellakaan ole osoitettu, että 
mitä pidempi säilöönotto on, sen suurempi on toteutuneiden palautusten määrä. Euroopan 
parlamentin tutkimuspalvelun korvaavan vaikutustenarvioinnin mukaan Ranskassa 
80 prosenttia maastapoistamisista tapahtui ennen 25. säilöönottopäivää. Näin ollen 
säilöönottoa ei usein tarvitse pidentää, koska se ei edistä maastapoistamista. Säilöönoton 
jatkaminen tällaisissa olosuhteissa ei ole kustannustehokasta.

Tarkistus 695
Nadine Morano, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Säilöönottoa on jatkettava niin 
kauan kuin 1 kohdassa säädetyt 
edellytykset ovat olemassa ja niin kauan 
kuin se on tarpeen onnistuneen 
maastapoistamisen varmistamiseksi. 
Kunkin jäsenvaltion on 
säädettävä säilöönoton 
enimmäiskestosta, joka on vähintään kolme 
ja enintään kuusi kuukautta.

5. Säilöönottoa on jatkettava niin 
kauan kuin 1 kohdassa säädetyt 
edellytykset ovat olemassa ja niin kauan 
kuin se on tarpeen onnistuneen 
maastapoistamisen varmistamiseksi. 
Kunkin jäsenvaltion on 
säädettävä säilöönoton 
enimmäiskestosta, joka on vähintään kolme 
ja enintään kaksitoista kuukautta.
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Or. fr

Perustelu

Tarkistus täydentää tarkistusta 5, jossa tarkoitettuihin tilanteisiin se pyrkii vastaamaan. 
Lisäksi tarkistus liittyy läheisesti tarkistukseen 2, koska palauttamismenettelyjä ei voida 
saattaa loppuun, jos säilöönoton enimmäiskesto on pituudeltaan riittämätön.

Tarkistus 696
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Säilöönottoa on jatkettava niin 
kauan kuin 1 kohdassa säädetyt 
edellytykset ovat olemassa ja niin kauan 
kuin se on tarpeen onnistuneen 
maastapoistamisen varmistamiseksi. 
Kunkin jäsenvaltion on säädettävä 
säilöönoton enimmäiskestosta, joka on 
vähintään kolme ja enintään kuusi 
kuukautta.

5. Säilöönottoa on jatkettava niin 
kauan kuin 1 kohdassa säädetyt 
edellytykset ovat olemassa ja niin kauan 
kuin se on tarpeen onnistuneen 
maastapoistamisen varmistamiseksi. 
Kunkin jäsenvaltion on säädettävä 
säilöönoton rajoitetusta kestosta, joka on 
enintään kolme kuukautta.

Or. en

Perustelu

Kuten useat lähteet, esimerkiksi Euroopan parlamentin vaikutusten arviointi, ovat osoittaneet, 
yhä pidemmät säilöönottoajat vaikuttavat vain vähän tehokkaasti tapahtuviin palautuksiin. 
Ihmisoikeusrikkomuksiin kohdistuvien vakavien riskien vuoksi voidaan määrätä pidennetyistä 
pidätyksistä, mutta ainoastaan silloin, kun oikeudellista tutkintaa jatketaan.

Tarkistus 697
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltiot eivät saa jatkaa 5 Poistetaan.
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kohdassa tarkoitettua aikaa muutoin kuin 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
rajoitetuksi ajaksi, joka ei ole pidempi 
kuin kaksitoista kuukautta, jos niiden 
kohtuullisista pyrkimyksistä huolimatta 
maastapoistaminen todennäköisesti 
kestää kauemmin siitä syystä, että
a) asianomainen kolmannen maan 
kansalainen ei tee yhteistyötä; tai
b) kolmansista maista hankittavat 
tarpeelliset asiakirjat viivästyvät.

Or. fr

Perustelu

Muutos on tarpeen, jotta varmistetaan yhdenmukaisuus 18 artiklan 5 kohtaan ja 22 artiklan 
7 kohdan 2 alakohtaan tehtyjen muutosten kanssa.

Tarkistus 698
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltiot eivät saa jatkaa 
5 kohdassa tarkoitettua aikaa muutoin 
kuin kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti rajoitetuksi ajaksi, joka ei ole 
pidempi kuin kaksitoista kuukautta, jos 
niiden kohtuullisista pyrkimyksistä 
huolimatta maastapoistaminen 
todennäköisesti kestää kauemmin siitä 
syystä, että

Poistetaan.

a) asianomainen kolmannen maan 
kansalainen ei tee yhteistyötä; tai
b) kolmansista maista hankittavat 
tarpeelliset asiakirjat viivästyvät.

Or. en



PE658.738v01-00 340/370 AM\1214327FI.docx

FI

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti tähän artiklaan ja johdanto-osan 27 ja 
28 kappaleeseen esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 699
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltiot eivät saa jatkaa 
5 kohdassa tarkoitettua aikaa muutoin kuin 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
rajoitetuksi ajaksi, joka ei ole pidempi 
kuin kaksitoista kuukautta, jos niiden 
kohtuullisista pyrkimyksistä huolimatta 
maastapoistaminen todennäköisesti kestää 
kauemmin siitä syystä, että

6. Jäsenvaltiot eivät saa jatkaa 
5 kohdassa tarkoitettua aikaa lukuun 
ottamatta kahta peräkkäistä kertaa 
kustakin kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti rajoitetusta ajasta, joka ei ole 
pidempi kuin kolme kuukautta, jos niiden 
kohtuullisista pyrkimyksistä huolimatta 
maastapoistaminen todennäköisesti kestää 
kauemmin siitä syystä, että

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti 18 artiklan 5 kohtaan esitettyihin 
tarkistuksiin. Sen ansiosta säilöönottoaika voisi olla jopa 9 kuukautta, ja siihen sisältyisi 
asianmukaiset laillisuuden tutkinnan suojatoimet.

Tarkistus 700
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltiot eivät saa jatkaa 
5 kohdassa tarkoitettua aikaa muutoin kuin 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
rajoitetuksi ajaksi, joka ei ole pidempi kuin 
kaksitoista kuukautta, jos niiden 
kohtuullisista pyrkimyksistä huolimatta 

6. Jäsenvaltiot eivät saa jatkaa 
5 kohdassa tarkoitettua aikaa muutoin kuin 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
rajoitetuksi ajaksi, joka ei ole pidempi kuin 
neljä kuukautta, jos niiden kohtuullisista 
pyrkimyksistä huolimatta 
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maastapoistaminen todennäköisesti kestää 
kauemmin siitä syystä, että

maastapoistaminen todennäköisesti kestää 
kauemmin siitä syystä, että

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy 18 artiklan 5 kohtaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 701
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kolmansista maista hankittavat 
tarpeelliset asiakirjat viivästyvät.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti 18 artiklan 5 kohtaan esitettyihin 
tarkistuksiin.

Tarkistus 702
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ehdotus direktiiviksi
18 kohta – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltiot voivat ottaa 
kolmannen maan kansalaisen säilöön 
toisen kerran 6 kohdassa tarkoitetun 
ajanjakson käyttämisestä huolimatta, jos 
säilöönotosta vapauttamisen jälkeen 
ilmenee seikkoja, joiden perusteella 
samalle kolmannen maan kansalaiselle 
aiemmin annettu palauttamispäätös 
voidaan panna täytäntöön. Uuden 
säilöönoton kesto saa olla enintään 30 
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päivää.

Or. pl

Tarkistus 703
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säilöönotto tapahtuu yleensä 
erityisissä säilöönottolaitoksissa. Jos 
jäsenvaltio ei voi järjestää säilöönotetun 
henkilön majoitusta erityisessä 
säilöönottolaitoksessa, vaan joutuu 
turvautumaan vankilamajoitukseen, 
säilöönotetut kolmannen maan 
kansalaiset on pidettävä erillään 
vangeista.

1. Jos jäsenvaltio päättää panna 
säilöönoton täytäntöön viimeisenä 
keinona, säilöönotto tapahtuu yleensä 
erityisissä säilöönottolaitoksissa. 
Erityisissä säilöönottolaitoksissa on 
varmistettava ihmisarvoiset säilöönoton 
edellytykset, jotka ovat säilöönotettujen 
kolmansien maiden kansalaisten 
perusoikeuksien mukaisia. Erityisissä 
säilöönottolaitoksissa työskentelevän 
henkilöstön on oltava asianmukaisesti 
koulutettua ja pätevää. Kolmansien 
maiden kansalaisia ei saa milloinkaan 
majoittaa vankilassa tai poliisin 
pidätysselleissä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 27 kappaleeseen.

Tarkistus 704
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säilöönotto tapahtuu yleensä 
erityisissä säilöönottolaitoksissa. Jos 
jäsenvaltio ei voi järjestää säilöönotetun 

1. Säilöönotto tapahtuu 
erityisolosuhteissa, joissa säilöönotetut 
kolmannen maan kansalaiset on pidettävä 
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henkilön majoitusta erityisessä 
säilöönottolaitoksessa, vaan joutuu 
turvautumaan vankilamajoitukseen, 
säilöönotetut kolmannen maan kansalaiset 
on pidettävä erillään vangeista.

erillään vangeista.

Or. en

Perustelu

Sen sijaan, että keskityttäisiin säilöönottolaitosten erottamiseen tavallisista vankiloista niiden 
tilojen kannalta, olisi käytännöllisempää ja tehokkaampaa korostaa erityisten säilöönotto-
olosuhteiden tarvetta tavanomaisiin vankilaoloihin verrattuna. Tämä tarkistus on tarpeen, 
koska liittyy 18 artiklassa säädettyyn säilöönottomenettelyjä koskevan tekstin sisäiseen 
logiikkaan ja 6 artiklassa säädettyyn pakenemisen välttämiseen.

Tarkistus 705
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Säilöönotetuille kolmannen maan 
kansalaisille on pyynnöstä annettava 
asianmukaisen ajan kuluessa 
mahdollisuus ottaa yhteys oikeudellisiin 
edustajiin, perheenjäseniin ja 
toimivaltaisiin konsuliviranomaisiin.

2. Säilöönotetuille kolmansien maiden 
kansalaisille on pyynnöstä annettava 
säilöönoton ensimmäisestä päivästä 
alkaen mahdollisuus ottaa yhteys 
oikeudellisiin edustajiin, perheenjäseniin ja 
toimivaltaisiin konsuliviranomaisiin.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 4 kappaleeseen 
esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 706
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus
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3. Erityisesti on kiinnitettävä 
huomiota haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden asemaan. Kiireellistä 
terveydenhoitoa ja välttämätöntä 
sairaanhoitoa on annettava.

3. Erityisesti on kiinnitettävä 
huomiota haavoittuvassa tilanteessa 
olevien henkilöiden tilanteeseen. 
Terveydenhoitoa ja sairaanhoitoa on 
annettava nopeasti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 38 kappaleeseen ja 
14 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 707
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Asiaan liittyvillä ja toimivaltaisilla 
kansallisilla, kansainvälisillä ja valtioista 
riippumattomilla järjestöillä ja elimillä on 
oltava mahdollisuus vierailla 1 kohdassa 
tarkoitetuissa säilöönottolaitoksissa, jos 
niitä käytetään kolmansien maiden 
kansalaisten säilöönottoon tämän luvun 
mukaisesti. Tällaiset vierailut saattavat 
edellyttää viranomaisen lupaa.

4. Asiaan liittyvillä ja toimivaltaisilla 
kansallisilla, kansainvälisillä ja valtioista 
riippumattomilla järjestöillä ja elimillä 
sekä toimittajilla ja kansallisten 
parlamenttien ja Euroopan maiden 
parlamenttien jäsenillä on oltava 
mahdollisuus vierailla 1 kohdassa 
tarkoitetuissa säilöönottolaitoksissa, jos 
niitä käytetään kolmansien maiden 
kansalaisten säilöönottoon tämän luvun 
mukaisesti. Ilmoittamattomat vierailut on 
mahdollistettava.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti 10 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 708
Pietro Bartolo

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Asiaan liittyvillä ja toimivaltaisilla 
kansallisilla, kansainvälisillä ja valtioista 
riippumattomilla järjestöillä ja elimillä on 
oltava mahdollisuus vierailla 1 kohdassa 
tarkoitetuissa säilöönottolaitoksissa, jos 
niitä käytetään kolmansien maiden 
kansalaisten säilöönottoon tämän luvun 
mukaisesti. Tällaiset vierailut saattavat 
edellyttää viranomaisen lupaa.

4. Asiaan liittyvillä ja toimivaltaisilla 
kansallisilla, kansainvälisillä ja valtioista 
riippumattomilla järjestöillä ja elimillä on 
oltava mahdollisuus vierailla 1 kohdassa 
tarkoitetuissa säilöönottolaitoksissa, jos 
niitä käytetään kolmansien maiden 
kansalaisten säilöönottoon tämän luvun 
mukaisesti. Tällaiset vierailut saattavat 
edellyttää viranomaisen lupaa. Tällaisia 
vierailuja ei saa missään olosuhteissa 
rajoittaa tai kieltää.

Or. it

Perustelu

Pääsy säilöönottolaitoksiin on aina taattava. Tarkistus liittyy tarkistuksiin, jotka esittelijä on 
esittänyt 18 artiklaan ja johdanto-osan 27 ja 28 kappaleeseen.

Tarkistus 709
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Asiaan liittyvillä ja toimivaltaisilla 
kansallisilla, kansainvälisillä ja valtioista 
riippumattomilla järjestöillä ja elimillä on 
oltava mahdollisuus vierailla 1 kohdassa 
tarkoitetuissa säilöönottolaitoksissa, jos 
niitä käytetään kolmansien maiden 
kansalaisten säilöönottoon tämän luvun 
mukaisesti. Tällaiset vierailut saattavat 
edellyttää viranomaisen lupaa.

4. Asiaan liittyvillä ja toimivaltaisilla 
kansallisilla, kansainvälisillä järjestöillä ja 
elimillä on oltava mahdollisuus vierailla 1 
kohdassa tarkoitetuissa 
säilöönottolaitoksissa, jos niitä käytetään 
kolmansien maiden kansalaisten 
säilöönottoon tämän luvun mukaisesti. 
Tällaiset vierailut saattavat edellyttää 
viranomaisen lupaa.

Or. nl

Perustelu

Kansainvälisillä valtioista riippumattomilla järjestöillä ei ole demokraattista legitiimiyttä tai 
valvontaa. Lisäksi on epäselvää, kuka ottaa tittelin omakseen ja millä perustein, saaden siten 
erityisiä oikeuksia tällä perusteella. Johdon valvonta olisi suoritettava lainsäädäntöelimen tai 
jäsenvaltion hallituksen hyväksymän kansainvälisen järjestön toimesta.
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 Alkuperäinen teksti viittaa asiaan liittyviin ja toimivaltaisiin kansallisiin, kansainvälisiin ja 
valtioista riippumattomiin järjestöihin ja elimiin. Valtioista riippumattomat järjestöt eivät 
täytä asiaan liittymiseen ja toimivaltaan liittyvää kumulatiivista edellytystä, eikä niitä voida 
sen takia sisällyttää tähän luetteloon.

Tarkistus 710
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Säilöönotetuille kolmansien maiden 
kansalaisille on järjestelmällisesti 
annettava tietoja kyseisen laitoksen 
säännöistä ja heidän oikeuksistaan ja 
velvollisuuksistaan. Tällä tarkoitetaan 
myös tietoja heidän kansallisen 
lainsäädännön mukaisesta oikeudestaan 
ottaa yhteyttä 4 kohdassa tarkoitettuihin 
järjestöihin ja elimiin.

5. Säilöönotetuille kolmansien maiden 
kansalaisille on järjestelmällisesti 
annettava tietoja kyseisen laitoksen 
säännöistä ja heidän oikeuksistaan ja 
velvollisuuksistaan kielellä, jota he 
ymmärtävät. Tällä tarkoitetaan myös 
tietoja heidän kansallisen lainsäädännön 
mukaisesta oikeudestaan ottaa yhteyttä 
4 kohdassa tarkoitettuihin järjestöihin ja 
elimiin sekä toimittajiin ja kansallisten 
parlamenttien ja Euroopan maiden 
parlamenttien jäseniin.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti 10 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 711
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

20 artikla Poistetaan.
Alaikäisten ja perheiden säilöönotto

1. Ilman huoltajaa matkustavat 
alaikäiset ja perheet, joissa on alaikäisiä, 
otetaan säilöön vain viimeisenä keinona 
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ja mahdollisimman lyhyeksi ajaksi.
2. Perheille, jotka otetaan säilöön 
maasta poistamista varten, on annettava 
käyttöön erillinen majoitustila riittävän 
yksityisyyden takaamiseksi.
3. Säilöönotetuilla alaikäisillä on 
oltava mahdollisuus vapaa-ajan 
toimintaan, mukaan lukien heidän 
ikäänsä sopiva leikki- ja virkistystoiminta, 
ja heillä on oltava – oleskelun pituudesta 
riippuen – pääsy koulutukseen.
4. Ilman huoltajaa matkustaville 
alaikäisille on mahdollisuuksien mukaan 
tarjottava majoitusta laitoksissa, joiden 
henkilökunta ja puitteet vastaavat heidän 
ikänsä asettamia tarpeita.
5. Lapsen etu on otettava 
ensisijaisesti huomioon, kun alaikäistä 
pidetään säilössä maasta poistamista 
varten.

Or. it

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy tiiviisti komission 18 artiklan c kohtaan esittämään tarkistukseen.

Tarkistus 712
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Alaikäisten ja perheiden säilöönotto Alaikäisten ja perheiden säilöönoton 
kieltäminen

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 28 ja 40 kappaleeseen 
esitettyihin tarkistuksiin.
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Tarkistus 713
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Alaikäisten ja perheiden säilöönotto Alaikäiset ja perheet

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy 20 artiklan 1 kohtaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 714
Jeroen Lenaers

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ilman huoltajaa matkustavat 
alaikäiset ja perheet, joissa on alaikäisiä, 
otetaan säilöön vain viimeisenä keinona ja 
mahdollisimman lyhyeksi ajaksi.

1. Ilman huoltajaa matkustavat 
alaikäiset ja perheet, joissa on alaikäisiä, 
joihin sovelletaan palauttamismenettelyjä 
palauttamisen valmistelemiseksi, ja/tai 
maastapoistamisen toteuttamiseksi, 
otetaan säilöön vain viimeisenä keinona ja 
mahdollisimman lyhyeksi ajaksi ja vasta 
sen jälkeen, kun on nimenomaisesti 
varmistettu, että muita lievempiä keinoja 
ei ole käytettävissä. Pienet lapset on 
otettava säilöön erityistiloissa, eikä heitä 
saa pitää vankilamajoituksessa. Poiketen 
siitä, mitä 18 artiklan 5 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat sisällyttää 
kansalliseen lainsäädäntöönsä lyhyempiä 
alaikäisten säilöönottoaikoja.

Or. en

Perustelu

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin toteaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan olisi 
periaatteessa vältettävä pienten lasten sulkemista vankilan kaltaisiin tiloihin ja että vain 
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lyhytaikainen sijoittaminen asianmukaisilla ehdoilla voisi olla yleissopimuksen mukaista 
edellyttäen, että sitä käytetään viimeisenä keinona ja vasta sen jälkeen, kun on 
nimenomaisesti varmistettu, että muita lievempiä keinoja ei ole käytettävissä. Euroopan 
komission ehdotus koskee säilöönoton perusteita, joten on tärkeää selventää myös alaikäisiä 
koskevia sääntöjä ja suojatoimia.

Tarkistus 715
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ilman huoltajaa matkustavat 
alaikäiset ja perheet, joissa on alaikäisiä, 
otetaan säilöön vain viimeisenä keinona ja 
mahdollisimman lyhyeksi ajaksi.

1. Ilman huoltajaa matkustavat 
alaikäiset ja perheet, joissa on alaikäisiä, 
otetaan säilöön, ja heille on tarjottava 
riittävät, inhimilliset ja muut vaihtoehdot 
säilöönottoon lapsen edun mukaisesti ja 
tarvittaessa heidän suojelunsa 
takaamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 28 kappaleeseen 
esitettyihin tarkistuksiin. Lasten säilöönotto olisi kiellettävä, koska se on olennaisilta osin 
lapsen edun vastaista.

Tarkistus 716
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ilman huoltajaa matkustavat 
alaikäiset ja perheet, joissa on alaikäisiä, 
otetaan säilöön vain viimeisenä keinona ja 
mahdollisimman lyhyeksi ajaksi.

1. Alaikäisiä ja perheitä, joissa on 
alaikäisiä, ei saa ottaa säilöön.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 28 ja 40 kappaleeseen 
sekä 18 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 717
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ilman huoltajaa matkustavat 
alaikäiset ja perheet, joissa on alaikäisiä, 
otetaan säilöön vain viimeisenä keinona ja 
mahdollisimman lyhyeksi ajaksi.

1. Ilman huoltajaa matkustavia 
alaikäisiä ja perheitä, joissa on alaikäisiä, 
ei saa ottaa säilöön.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 28 kappaleeseen 
esitettyyn tarkistukseen. Alaikäisten säilöönotto ei ole koskaan heidän etunsa mukaista, ei 
edes silloin, kun perheyksikköjä on saatavilla. Tämän vuoksi lasten säilöönotto olisi 
alaikäisten suojelemiseksi kiellettävä. Lapsen edun käsitteen soveltaminen tarkoittaa lisäksi 
sitä, että vanhempia tai laillisia tai tavanmukaisia huoltajia ei myöskään saisi koskaan ottaa 
säilöön. esim. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin – Abdullahi Elmi ja Aweys Abubakar v. 
Malta, valitus nro 25794/13 ja 28151/13, 22. helmikuuta 2017.

Tarkistus 718
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ilman huoltajaa matkustavat 
alaikäiset ja perheet, joissa on alaikäisiä, 
otetaan säilöön vain viimeisenä keinona ja 
mahdollisimman lyhyeksi ajaksi.

1. Ilman huoltajaa matkustavia 
alaikäisiä ja perheitä, joissa on alaikäisiä, 
ei saa missään oloissa ottaa säilöön.

Or. en
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Perustelu

Alaikäisten säilöönotto ei koskaan ole heidän etunsa mukaista. Sitä tukevat YK:n lapsen 
oikeuksien komitea, YK:n siirtotyöläisten komitea ja YK:n siirtolaisten ihmisoikeuksien 
erityisraportoija. Jäsenvaltiot voivat kehittää vaihtoehtoisia toimia, kuten avoimet keskukset, 
jotta varmistetaan ilman huoltajaa olevien alaikäisten ja perheiden, joissa on alaikäisiä, 
palauttaminen heidän etunsa arvioimisen jälkeen.

Tarkistus 719
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ilman huoltajaa matkustavat 
alaikäiset ja perheet, joissa on alaikäisiä, 
otetaan säilöön vain viimeisenä keinona 
ja mahdollisimman lyhyeksi ajaksi.

1. Ilman huoltajaa matkustavat 
alaikäiset ja perheet, joissa on alaikäisiä, 
palautetaan ensi sijassa kotimaahan 
säilöönottoajan lyhentämiseksi.

Or. nl

Perustelu

Meidän täytyy löytää oikea tasapaino tehokkaan turvapaikkajärjestelmän ja asianomaisten 
oikeuksien kunnioittamisen välillä. Komission alkuperäinen teksti on johdanto-osan 3 
kappaleessa esitettyjen tehokkaan maahanmuuttopolitiikan tavoitteiden vastainen.

Tarkistus 720
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Perheille, jotka otetaan säilöön 
maasta poistamista varten, on annettava 
käyttöön erillinen majoitustila riittävän 
yksityisyyden takaamiseksi.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 28 kappaleeseen 
esitettyyn tarkistukseen. Alaikäisten säilöönotto ei ole koskaan heidän etunsa mukaista, ei 
edes silloin, kun perheyksikköjä on saatavilla. Tämän vuoksi lasten säilöönotto olisi 
alaikäisten suojelemiseksi kiellettävä. Lapsen edun käsitteen soveltaminen tarkoittaa lisäksi 
sitä, että vanhempia tai laillisia tai tavanmukaisia huoltajia ei myöskään saisi koskaan ottaa 
säilöön. esim. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin – Abdullahi Elmi ja Aweys Abubakar v. 
Malta, valitus nro 25794/13 ja 28151/13, 22. helmikuuta 2017.

Tarkistus 721
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Perheille, jotka otetaan säilöön 
maasta poistamista varten, on annettava 
käyttöön erillinen majoitustila riittävän 
yksityisyyden takaamiseksi.

2. Jäsenvaltioiden on sen sijaan 
vahvistettava asianmukaisia 
hoitojärjestelyjä ja vastaanotettava 
alaikäisiä ja perheitä, joissa on alaikäisiä 
lapsia. Alaikäisille ja heidän perheilleen 
asianmukaisten hoitojärjestelyjen ja 
vastaanottotoimenpiteiden on oltava 
yhteisöllisiä ja mahdollisimman vähän 
haittaa aiheuttavia, ja niissä on 
kunnioitettava oikeutta yksityisyyteen ja 
perhe-elämään. Näiden hoitojärjestelyjen 
yhteydessä on huolehdittava, että 
henkilökunta ja puitteet vastaavat heidän 
ikänsä asettamia tarpeita.
Alaikäisillä on oltava mahdollisuus 
vapaa-ajan toimintaan, mukaan lukien 
heidän ikäänsä sopiva leikki- ja 
virkistystoiminta, ja heillä on oltava – 
oleskelun pituudesta riippuen – pääsy 
koulutukseen.
Ilman huoltajaa matkustaville alaikäisille 
on mahdollisuuksien mukaan tarjottava 
majoitusta laitoksissa, joiden 
henkilökunta ja puitteet vastaavat heidän 
ikänsä asettamia tarpeita.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 28 kappaleeseen 
esitettyihin tarkistuksiin. Säilöönoton sijaan alaikäisille ja perheille, joissa on alaikäisiä 
lapsia, olisi taattava asianmukaisia hoitojärjestelyjä.

Tarkistus 722
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Perheille, jotka otetaan säilöön 
maasta poistamista varten, on annettava 
käyttöön erillinen majoitustila riittävän 
yksityisyyden takaamiseksi.

2. Maastapoistettaville ilman 
huoltajaa oleville ja huoltajastaan eroon 
joutuneille alaikäisille ja lapsille 
perheineen on oltava riittävät vaihtoehdot 
säilöönotolle. Alaikäisiä ei saa erottaa 
vanhemmistaan tai laillisista tai 
tavanmukaisista huoltajistaan menettelyn 
aikana ottamalla vanhempi tai huoltaja 
säilöön tai poistamalla hänet maasta. 
Perheet on pidettävä yhdessä, paitsi jos se 
vaarantaisi lapsen turvallisuuden. Tähän 
sisältyy myös se, että säilöönoton 
vaihtoehtoja sovelletaan tai tutkitaan 
koko perheen kohdalla ja vanhempia 
suojellaan maastapoistamiselta, kun 
menettely on kesken. Tarvittaessa on 
toteutettava asianmukaisia hoito- ja 
majoitusjärjestelyjä, joiden avulla lapset 
ja perheet voivat elää yhdessä yhteisöissä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 28 ja 40 kappaleeseen 
ja 18 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 723
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Perheille, jotka otetaan säilöön 
maasta poistamista varten, on annettava 
käyttöön erillinen majoitustila riittävän 
yksityisyyden takaamiseksi.

2. Perheisiin ja ilman huoltajaa 
oleviin alaikäisiin nähden on maasta 
poistamista varten toteutettava 
säilöönotolle vaihtoehtoisia toimia ja 
annettava käyttöön erillinen majoitustila 
riittävän yksityisyyden takaamiseksi.

Or. en

Perustelu

Alaikäisten säilöönotto ei koskaan ole heidän etunsa mukaista. Jäsenvaltiot voivat kehittää 
vaihtoehtoisia toimia, kuten avoimet keskukset, jotta varmistetaan ilman huoltajaa olevien 
alaikäisten ja perheiden, joissa on alaikäisiä, palauttaminen heidän etunsa arvioimisen 
jälkeen. Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti 20 artiklan 1 kohtaan 
esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 724
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Säilöönotetuilla alaikäisillä on 
oltava mahdollisuus vapaa-ajan 
toimintaan, mukaan lukien heidän 
ikäänsä sopiva leikki- ja virkistystoiminta, 
ja heillä on oltava – oleskelun pituudesta 
riippuen – pääsy koulutukseen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 28 kappaleeseen 
esitettyyn tarkistukseen. Alaikäisten säilöönotto ei ole koskaan heidän etunsa mukaista, ei 
edes silloin, kun perheyksikköjä on saatavilla. Tämän vuoksi lasten säilöönotto olisi 
alaikäisten suojelemiseksi kiellettävä. Lapsen edun käsitteen soveltaminen tarkoittaa lisäksi 
sitä, että vanhempia tai laillisia tai tavanmukaisia huoltajia ei myöskään saisi koskaan ottaa 
säilöön. Ks. esim. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin – Abdullahi Elmi ja Aweys Abubakar v. 
Malta, valitus nro 25794/13 ja 28151/13, 22. helmikuuta 2017.
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Tarkistus 725
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Säilöönotetuilla alaikäisillä on 
oltava mahdollisuus vapaa-ajan 
toimintaan, mukaan lukien heidän 
ikäänsä sopiva leikki- ja virkistystoiminta, 
ja heillä on oltava – oleskelun pituudesta 
riippuen – pääsy koulutukseen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 28 ja 40 kappaleeseen 
esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 726
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Hilde Vautmans

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Säilöönotetuilla alaikäisillä on 
oltava mahdollisuus vapaa-ajan 
toimintaan, mukaan lukien heidän 
ikäänsä sopiva leikki- ja virkistystoiminta, 
ja heillä on oltava – oleskelun pituudesta 
riippuen – pääsy koulutukseen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 28 kappaleeseen 
esitettyihin tarkistuksiin. Säännös olisi poistettava, koska lapsia ei pitäisi ottaa säilöön. Nämä 
säännökset sisältyvät kuitenkin ehdotuksiin 20 artiklan 2 kohdan muuttamiseksi.
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Tarkistus 727
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Säilöönotetuilla alaikäisillä on 
oltava mahdollisuus vapaa-ajan toimintaan, 
mukaan lukien heidän ikäänsä sopiva 
leikki- ja virkistystoiminta, ja heillä on 
oltava – oleskelun pituudesta riippuen – 
pääsy koulutukseen.

3. Alaikäisillä on oltava mahdollisuus 
vapaa-ajan toimintaan, mukaan lukien 
heidän ikäänsä sopiva leikki- ja 
virkistystoiminta, ja heillä on oltava – 
oleskelun pituudesta riippuen – pääsy 
koulutukseen.

Or. en

Perustelu

Alaikäisten säilöönotto ei koskaan ole heidän etunsa mukaista. Jäsenvaltiot voivat kehittää 
vaihtoehtoisia toimia, kuten avoimet keskukset, jotta varmistetaan ilman huoltajaa olevien 
alaikäisten ja perheiden, joissa on alaikäisiä, palauttaminen heidän etunsa arvioimisen 
jälkeen. Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti 20 artiklan 1 kohtaan 
esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 728
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ilman huoltajaa matkustaville 
alaikäisille on mahdollisuuksien mukaan 
tarjottava majoitusta laitoksissa, joiden 
henkilökunta ja puitteet vastaavat heidän 
ikänsä asettamia tarpeita.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 28 kappaleeseen 
esitettyihin tarkistuksiin. Säännös olisi poistettava, koska lapsia ei pitäisi ottaa säilöön. Nämä 
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säännökset sisältyvät kuitenkin ehdotuksiin 20 artiklan 2 kohdan muuttamiseksi.

Tarkistus 729
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Abir 
Al-Sahlani

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ilman huoltajaa matkustaville 
alaikäisille on mahdollisuuksien mukaan 
tarjottava majoitusta laitoksissa, joiden 
henkilökunta ja puitteet vastaavat heidän 
ikänsä asettamia tarpeita.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 28 kappaleeseen 
esitettyyn tarkistukseen. Alaikäisten säilöönotto ei ole koskaan heidän etunsa mukaista, ei 
edes silloin, kun perheyksikköjä on saatavilla. Tämän vuoksi lasten säilöönotto olisi 
alaikäisten suojelemiseksi kiellettävä. Lapsen edun käsitteen soveltaminen tarkoittaa lisäksi 
sitä, että vanhempia tai laillisia tai tavanmukaisia huoltajia ei myöskään saisi koskaan ottaa 
säilöön. Ks. esim. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin – Abdullahi Elmi ja Aweys Abubakar v. 
Malta, valitus nro 25794/13 ja 28151/13, 22. helmikuuta 2017.

Tarkistus 730
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ilman huoltajaa matkustaville 
alaikäisille on mahdollisuuksien mukaan 
tarjottava majoitusta laitoksissa, joiden 
henkilökunta ja puitteet vastaavat heidän 
ikänsä asettamia tarpeita.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 28 ja 40 kappaleeseen 
esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 731
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ilman huoltajaa matkustaville 
alaikäisille on mahdollisuuksien mukaan 
tarjottava majoitusta laitoksissa, joiden 
henkilökunta ja puitteet vastaavat heidän 
ikänsä asettamia tarpeita.

4. Alaikäisille on tarjottava majoitusta 
laitoksissa, joiden henkilökunta ja puitteet 
vastaavat heidän ikänsä asettamia tarpeita.

Or. en

Perustelu

Alaikäisten säilöönotto ei koskaan ole heidän etunsa mukaista. Jäsenvaltiot voivat kehittää 
vaihtoehtoisia toimia, kuten avoimet keskukset, jotta varmistetaan ilman huoltajaa olevien 
alaikäisten ja perheiden, joissa on alaikäisiä, palauttaminen heidän etunsa arvioimisen 
jälkeen. Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti 20 artiklan 1 kohtaan 
esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 732
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Lapsen etu on otettava 
ensisijaisesti huomioon, kun alaikäistä 
pidetään säilössä maasta poistamista 
varten.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 28 ja 40 kappaleeseen 
esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 733
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Lapsen etu on otettava 
ensisijaisesti huomioon, kun alaikäistä 
pidetään säilössä maasta poistamista 
varten.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti johdanto-osan 28 kappaleeseen 
esitettyyn tarkistukseen. Alaikäisten säilöönotto ei ole koskaan heidän etunsa mukaista, ei 
edes silloin, kun perheyksikköjä on saatavilla. Tämän vuoksi lasten säilöönotto olisi 
alaikäisten suojelemiseksi kiellettävä. Lapsen edun käsitteen soveltaminen tarkoittaa lisäksi 
sitä, että vanhempia tai laillisia tai tavanmukaisia huoltajia ei myöskään saisi koskaan ottaa 
säilöön. esim. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin – Abdullahi Elmi ja Aweys Abubakar v. 
Malta, valitus nro 25794/13 ja 28151/13, 22. helmikuuta 2017.

Tarkistus 734
Nadine Morano

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Lapsen etu on otettava ensisijaisesti 
huomioon, kun alaikäistä pidetään säilössä 
maasta poistamista varten.

5. Lapsen etu on otettava ensisijaisesti 
huomioon, kun alaikäistä pidetään säilössä 
maasta poistamista varten. Se ei itsessään 
voi olla este säilöönotolle.

Or. fr



PE658.738v01-00 360/370 AM\1214327FI.docx

FI

Perustelu

Tarkistus liittyy läheisesti tarkistukseen 23, jota se täydentää.

Tarkistus 735
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Lapsen etu on otettava ensisijaisesti 
huomioon, kun alaikäistä pidetään 
säilössä maasta poistamista varten.

5. Lapsen etu on otettava ensisijaisesti 
huomioon alaikäisten säilöönoton 
vaihtoehtojen yhteydessä maasta 
poistamista varten.

Or. en

Tarkistus 736
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Lapsen etu on otettava ensisijaisesti 
huomioon, kun alaikäistä pidetään 
säilössä maasta poistamista varten.

5. Lapsen etu on otettava ensisijaisesti 
huomioon kaikissa tilanteissa.

Or. en

Perustelu

Alaikäisten säilöönotto ei koskaan ole heidän etunsa mukaista. Jäsenvaltiot voivat kehittää 
vaihtoehtoisia toimia, kuten avoimet keskukset, jotta varmistetaan ilman huoltajaa olevien 
alaikäisten ja perheiden, joissa on alaikäisiä, palauttaminen heidän etunsa arvioimisen 
jälkeen. Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti 20 artiklan 1 kohtaan 
esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 737
Anne-Sophie Pelletier



AM\1214327FI.docx 361/370 PE658.738v01-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

21 artikla Poistetaan.
Kiireelliset tilanteet

1. Jos palautettavien kolmansien 
maiden kansalaisten poikkeuksellisen 
suuri määrä aiheuttaa jäsenvaltion 
säilöönottolaitoksen tiloille tai sen 
hallinto- tai oikeusviranomaisen 
henkilöstölle odottamattoman suuria 
rasitteita, kyseinen jäsenvaltio voi 
poikkeuksellisen tilanteen ajaksi päättää 
varata 18 artiklan 2 kohdan kolmannessa 
alakohdassa tarkoitettua pidemmät 
laillisuuden tutkinta-ajat sekä ryhtyä 
säilöönoton edellytysten osalta 19 artiklan 
1 kohdasta ja 20 artiklan 2 kohdasta 
poikkeaviin kiireellisiin toimenpiteisiin.
2. Asianomaisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava komissiolle mainitunlaisiin 
poikkeuksellisiin toimenpiteisiin 
turvautumisesta. Sen on myös ilmoitettava 
komissiolle heti, kun perusteet näiden 
poikkeuksellisten toimenpiteiden 
soveltamiselle eivät enää ole olemassa.
3. Tämän artiklan säännöksiä ei saa 
tulkita jäsenvaltioille myönnetyksi luvaksi 
poiketa niiden yleisestä velvoitteesta 
ryhtyä kaikkiin tarvittaviin yleisiin tai 
erityisiin toimenpiteisiin tämän direktiivin 
mukaisten velvoitteiden täyttämisen 
varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 738
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jos palautettavien kolmansien 
maiden kansalaisten poikkeuksellisen suuri 
määrä aiheuttaa jäsenvaltion 
säilöönottolaitoksen tiloille tai sen hallinto- 
tai oikeusviranomaisen henkilöstölle 
odottamattoman suuria rasitteita, kyseinen 
jäsenvaltio voi poikkeuksellisen tilanteen 
ajaksi päättää varata 18 artiklan 2 kohdan 
kolmannessa alakohdassa tarkoitettua 
pidemmät laillisuuden tutkinta-ajat sekä 
ryhtyä säilöönoton edellytysten osalta 
19 artiklan 1 kohdasta ja 20 artiklan 
2 kohdasta poikkeaviin kiireellisiin 
toimenpiteisiin.

1. Jos palautettavien kolmansien 
maiden kansalaisten poikkeuksellisen suuri 
määrä aiheuttaa jäsenvaltion 
säilöönottolaitoksen tiloille tai sen hallinto- 
tai oikeusviranomaisen henkilöstölle 
odottamattoman suuria rasitteita, kyseinen 
jäsenvaltio voi enintään kolmen 
kuukauden ajan päättää varata 18 artiklan 
2 kohdan kolmannessa alakohdassa 
tarkoitettua pidemmät laillisuuden tutkinta-
ajat sekä ryhtyä säilöönoton edellytysten 
osalta 19 artiklan 1 kohdasta ja 20 artiklan 
2 kohdasta poikkeaviin kiireellisiin 
toimenpiteisiin. Jäsenvaltioiden on 
kolmen kuukauden kuluessa ja komission 
ja EU:n virastojen koordinoimana 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
riittävien valmiuksien varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti 16 artiklan 4 kohtaan tehtyihin 
tarkistuksiin, jotka koskevat muutoksenhaun määräaikoja. Vaikka jäsenvaltiot saattaisivat itse 
joutua hätätilanteisiin, tähän olisi puututtava kolmen kuukauden kuluessa varmistamalla 
riittävät valmiudet.

Tarkistus 739
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 740
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
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Donáth

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

[…] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus rajamenettelystä on tässä yhteydessä ongelmallinen, koska se liittyy 
turvapaikkamenettelyasetuksen mahdollisten neuvottelujen epäselviin tuloksiin. 
Turvapaikkamenettelyasetus on asianmukainen säädös mahdollisten rajamenettelyjen 
käsittelemiseksi.

Tarkistus 741
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

[…] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 742
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

[…] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ilman asiaa koskevaa päätöstä turvapaikkamenettelyasetuksessa, jossa vahvistetaan kaikki 
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rajamenettelyä ja erityisesti suojatoimia koskevat säännökset, 22 artiklaa on lähes 
mahdotonta muuttaa vaarantamatta perusoikeuksien loukkaamista.

Tarkistus 743
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän artiklan 1 kohdan 
mukaisesti toteutetuissa 
palauttamismenettelyissä tehdyt 
palauttamispäätökset on annettava 
15 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
kansallisen lainsäädännön mukaisella 
vakiomuotoisella lomakkeella.

3. Tämän artiklan 1 kohdan 
mukaisesti toteutettujen 
palauttamismenettelyjen yhteydessä 
jäsenvaltioiden on

a) joko tehtävä palauttamispäätöksiä, 
jotka on annettava liitteen mukaisella 
vakiomuotoisella lomakkeella, tai
b) evättävä pääsy asetuksen (EU) 
2016/399 14 artiklan mukaisesti; tässä 
tapauksessa ei sovelleta 4–8 kohtaa.

Jäsenvaltioiden on tehtävä jokin tässä 
kohdassa tarkoitettu päätös 
mahdollisimman pian, mahdollisuuksien 
mukaan kansallisen lainsäädännön 
nojalla ja yhdessä päätöksen kanssa, jolla 
evätään asetuksen (EU) .../... 
[turvapaikkamenettelyasetus] 41 artiklan 
nojalla tehty kansainvälistä suojelua 
koskeva hakemus.

Or. en

Tarkistus 744
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus
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3. Tämän artiklan 1 kohdan 
mukaisesti toteutetuissa 
palauttamismenettelyissä tehdyt 
palauttamispäätökset on annettava 15 
artiklan 3 kohdan mukaisesti kansallisen 
lainsäädännön mukaisella vakiomuotoisella 
lomakkeella.

3. Tämän artiklan 1 kohdan 
mukaisesti toteutetuissa 
palauttamismenettelyissä tehdyt 
palauttamispäätökset voidaan antaa 15 
artiklan 3 kohdan mukaisesti kansallisen 
lainsäädännön mukaisella vakiomuotoisella 
lomakkeella.

Or. pl

Tarkistus 745
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vapaaehtoiselle poistumiselle ei 
myönnetä määräaikaa. Jäsenvaltioiden on 
kuitenkin myönnettävä asianmukainen 
määräaika vapaaehtoiselle poistumiselle 9 
artiklan mukaisesti niille kolmansien 
maiden kansalaisille, joilla on voimassa 
oleva matkustusasiakirja ja jotka täyttävät 
7 artiklan mukaisen velvoitteensa tehdä 
yhteistyötä jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa 
palauttamismenettelyjen kaikissa vaiheissa. 
Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
asianomaiset kolmansien maiden 
kansalaiset luovuttavat voimassa olevan 
matkustusasiakirjan toimivaltaisen 
viranomaisen haltuun lähtöönsä saakka.

4. Vapaaehtoiselle poistumiselle ei 
myönnetä määräaikaa. Jäsenvaltioiden on 
kuitenkin poikkeuksellisissa oloissa 
myönnettävä asianmukainen määräaika 
vapaaehtoiselle poistumiselle 9 artiklan 
mukaisesti niille kolmansien maiden 
kansalaisille, joilla on voimassa oleva 
matkustusasiakirja ja jotka täyttävät 7 
kohdan mukaisen velvoitteensa tehdä 
yhteistyötä jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa 
palauttamismenettelyjen kaikissa vaiheissa. 
Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
asianomaiset kolmansien maiden 
kansalaiset luovuttavat voimassa olevan 
matkustusasiakirjan toimivaltaisen 
viranomaisen haltuun lähtöönsä saakka.

Or. nl

Perustelu

Olisi painotettava, että sääntönä on pakkoon perustuva palautus.

Tarkistus 746
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay
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Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
enintään 48 tunnin määräaika muutoksen 
hakemiselle palauttamispäätöksiin, jotka 
perustuvat asetuksen (EU) .../... 
[turvapaikkamenettelyasetus] 41 artiklan 
nojalla tehdyn kansainvälistä suojelua 
koskevan hakemuksen hylkäämistä 
koskevaan rajalla tai jäsenvaltioiden 
kauttakulkualueilla tehtyyn lainvoimaiseen 
päätökseen.

5. Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
enintään 48 tunnin määräaika muutoksen 
hakemiselle palauttamispäätöksiin, jotka 
on aina annettava samanaikaisesti 
asetuksen (EU) .../... 
[turvapaikkamenettelyasetus] 41 artiklan 
nojalla tehdyn kansainvälistä suojelua 
koskevan hakemuksen hylkäämistä 
koskevaan rajalla tai jäsenvaltioiden 
kauttakulkualueilla tehdyn lainvoimaisen 
päätöksen kanssa. 

Or. nl

Perustelu

Hallinnollinen yksinkertaistaminen. Tarvitaan vain yksi päätös, johon voidaan hakea 
muutosta.

Tarkistus 747
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
enintään 48 tunnin määräaika muutoksen 
hakemiselle palauttamispäätöksiin, jotka 
perustuvat asetuksen (EU) .../... 
[turvapaikkamenettelyasetus] 41 artiklan 
nojalla tehdyn kansainvälistä suojelua 
koskevan hakemuksen hylkäämistä 
koskevaan rajalla tai jäsenvaltioiden 
kauttakulkualueilla tehtyyn lainvoimaiseen 
päätökseen.

5. Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
enintään 24 tunnin määräaika muutoksen 
hakemiselle palauttamispäätöksiin, jotka 
perustuvat asetuksen (EU) .../... 
[turvapaikkamenettelyasetus] 41 artiklan 
nojalla tehdyn kansainvälistä suojelua 
koskevan hakemuksen hylkäämistä 
koskevaan rajalla tai jäsenvaltioiden 
kauttakulkualueilla tehtyyn lainvoimaiseen 
päätökseen.

Or. fr
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Tarkistus 748
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa 
on lykättävä automaattisesti 
ensimmäisessä oikeusasteessa tapahtuvan 
muutoksenhaun määräajaksi ja, jos 
muutosta on haettu määräajassa, 
muutoksenhaun käsittelyn ajaksi, jos on 
olemassa palauttamiskiellon periaatteen 
rikkomisen vaara ja jos toinen seuraavista 
edellytyksistä täyttyy:

Poistetaan.

a) asetuksen (EU) .../... 
[turvapaikkamenettelyasetus] 41 artiklan 
nojalla tehdyn kansainvälistä suojelua 
koskevan hakemuksen hylkäämistä 
koskevan päätöksen jälkeen on ilmennyt 
tai asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on esittänyt uusia seikkoja 
tai havaintoja, jotka muuttavat 
merkittävästi yksittäistapauksen 
erityisolosuhteita; tai
b) asetuksen (EU) .../... 
[turvapaikkamenettelyasetus] 41 artiklan 
nojalla tehdyn kansainvälistä suojelua 
koskevan hakemuksen hylkäämistä 
koskevan päätöksen laillisuutta ei ole 
tutkittu mainitun asetuksen 53 artiklan 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 749
Tom Vandendriessche

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus
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a) asetuksen (EU) .../... 
[turvapaikkamenettelyasetus] 41 artiklan 
nojalla tehdyn kansainvälistä suojelua 
koskevan hakemuksen hylkäämistä 
koskevan päätöksen jälkeen on ilmennyt tai 
asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on esittänyt uusia seikkoja tai 
havaintoja, jotka muuttavat merkittävästi 
yksittäistapauksen erityisolosuhteita; tai

a) asetuksen (EU) .../... 
[turvapaikkamenettelyasetus] 41 artiklan 
nojalla tehdyn kansainvälistä suojelua 
koskevan hakemuksen hylkäämistä 
koskevan päätöksen jälkeen on ilmennyt tai 
asianomainen kolmannen maan 
kansalainen on esittänyt uusia riittävän 
vakavia seikkoja tai havaintoja, jotka 
muuttavat merkittävästi yksittäistapauksen 
erityisolosuhteita ja jotka eivät mitenkään 
olisi voineet jo olla asianomaisen 
kolmannen maan kansalaisen tiedossa; 
tai

Or. nl

Perustelu

Tilannetta, jossa olemassa olevat seikat – joihin asianosainen aikoo vedota – esitetään 
vaiheittain menettelyn pitkittämiseksi, olisi vältettävä.

Tarkistus 750
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa ei 
saa lykätä tapauksissa, joissa ensimmäiseen 
tai myöhempiin muutoksenhaun 
seurauksena tehtyihin päätöksiin haetaan 
muutosta, eikä muissakaan tapauksissa, 
ellei tuomioistuin hakijan pyynnöstä tai 
viran puolesta päätä toisin ottaen 
huomioon yksittäistapauksen 
erityisolosuhteet.

Palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa ei 
saa lykätä tapauksissa, joissa ensimmäiseen 
tai myöhempiin muutoksenhaun 
seurauksena tehtyihin päätöksiin haetaan 
muutosta, eikä muissakaan tapauksissa.

Or. fr

Tarkistus 751
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod
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Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Säilöönoton on oltava mahdollisimman 
lyhytaikainen, eikä sen pituus saa ylittää 
neljää kuukautta. Sitä saa jatkaa vain niin 
kauan kuin asianmukaisella ripeydellä 
hoidettavat maastapoistamisjärjestelyt ovat 
kesken.

Säilöönoton on jatkuttava vähintään niin 
kauan kuin asianmukaisella ripeydellä 
hoidettavat maastapoistamisjärjestelyt ovat 
kesken.

Or. fr

Tarkistus 752
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kolmen vuoden välein 
kertomuksen tämän direktiivin 
soveltamisesta jäsenvaltioissa ja ehdottaa 
tarvittaessa muutoksia.

Komissio laatii Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kolmen vuoden välein 
kertomuksen tämän direktiivin 
soveltamisesta jäsenvaltioissa ja ehdottaa 
tarvittaessa muutoksia. Kertomuksen 
oheen on liitettävä komission kattava 
vaikutustenarviointi, jossa tarkastellaan 
tämän direktiivin saattamista osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja 
täytäntöönpanoa kussakin jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti 6 artiklaan ja muihin uusiin artikloihin 
esitettyihin tarkistuksiin, joista seuraa muutoksia, joiden vaikutusta olisi arvioitava. Komissio 
ei valitettavasti laatinut vaikutustenarviointia uudelleenlaatimista ehdottaessaan, ja 
parlamentin oli tehtävä se itse. Tarvitaan näitä muutoksia koskevaa kattavaa 
vaikutustenarviointia, koska kattavan valvonnan olisi perustuttava asianmukaisiin tietoihin ja 
havaintoihin.
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Tarkistus 753
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Ehdotus direktiiviksi
24 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

24 a.
Kun kolmannen maan ei katsota tekevän 
jäsenvaltioiden kanssa riittävää 
yhteistyötä takaisinoton alalla, sovelletaan 
viisumisäännöstön 25 a artiklaa.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus liittyy läheisesti johdanto-osan 8 kappaleeseen, jota se tarkentaa.

Tarkistus 754
Anne-Sophie Pelletier

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava 6–10 artiklan, 
13 artiklan, 14 artiklan 3 kohdan, 
16 artiklan, 18 artiklan ja 22 artiklan 
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 
ja hallinnolliset määräykset voimaan 
viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua 
sen voimaantulopäivästä] ja 14 artiklan 1 ja 
2 kohdan noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [yhden vuoden 
kuluttua sen voimaantulopäivästä]. Niiden 
on viipymättä toimitettava nämä 
säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on saatettava 2–4 artiklan, 
7–13 artiklan, 14 artiklan 3 kohdan, 15 ja 
16 artiklan sekä 18–20 artiklan 
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 
ja hallinnolliset määräykset voimaan 
viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua 
sen voimaantulopäivästä] ja 14 artiklan 1 ja 
2 kohdan noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [yhden vuoden 
kuluttua sen voimaantulopäivästä]. Niiden 
on viipymättä toimitettava nämä 
säännökset kirjallisina komissiolle.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan johdonmukaisuus varjoesittelijän esittämien muiden tarkistusten 
kanssa.


