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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

turvapaikka-asioista: käytännön yhteistyö, päätöksenteon laatu yhteisessä 
eurooppalaisessa turvapaikkajärjestelmässä
(2006/2184(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 63 artiklan 1 ja 2 kohdan,

– ottaa huomioon pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä 
jäsenvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaatimuksista 1. joulukuuta 2005 annetun 
neuvoston direktiivin 2005/85/EY1,

– ottaa huomioon kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden 
määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi 
koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä 29. huhtikuuta 
2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/83/EY2,

– ottaa huomioon niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti 
määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän 
turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio 18. helmikuuta 2003 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/20033,

– ottaa huomioon turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista 
vähimmäisvaatimuksista 27. tammikuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/9/EY4,

– ottaa huomioon 4. ja 5. marraskuuta 2004 hyväksytyn Haagin ohjelman,

– ottaa huomioon komission tiedonannon käytännön yhteistyön lujittamisesta – Uudet 
rakenteet, uudet lähestymistavat: päätöksenteon laadun parantaminen yhteisessä 
eurooppalaisessa turvapaikkajärjestelmässä (KOM(2006)0067),

– ottaa huomioon komission tiedonannon yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevien 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen IV osaston määräysten mukauttamisesta 
oikeussuojan tehostamiseksi (KOM(2006)0346),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

A. ottaa huomioon, että yhteisen turvapaikkajärjestelmän käyttöönoton ensimmäinen vaihe 
päätettiin hyväksymällä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 63 artiklan 1 kohdassa 
määrätyt neljä välinettä; ottaa huomioon, että on ratkaistava olemassa olevat poliittiset ja 
tekniset vaikeudet, jotta päästään Euroopan unionin turvapaikkajärjestelmän toiseen 

  
1 EUVL L 326, 13.12.2005, s. 13.
2 EUVL L 304, 30.9.2004, s. 12.
3 EUVL L 50, 25.2.2003, s. 1.
4 EUVL L 31, 6.2.2003, s. 18.
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vaiheeseen, jonka tavoitteena on ottaa käyttöön yhteinen turvapaikkamenettely ja 
turvapaikkaan tai toissijaiseen suojeluun oikeutettuja henkilöitä koskevat yhdenmukaiset 
säännöt, ja toivoo, että noudatetaan vuoteen 2010 asetettua määräaikaa,

B. ottaa huomioon erityisesti ”pakolaisen” määritelmän, joka pätee tässäkin yhteydessä ja 
jota Euroopan parlamentti kannatti jo neuvoston direktiivissä 2004/83/EY, joka annettiin 
29. huhtikuuta 2004 kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien 
henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi 
henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä, 

C. ottaa huomioon, että direktiivien hyväksyminen on vasta ensimmäinen askel yhteisten 
normien täytäntöönpanossa ja että tämän vaiheen jälkeen yhteisön tasolla hyväksytyt 
säännökset on pantava asianmukaisesti täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa; katsoo, että 
komission suorittama täytäntöönpanon valvonta on erittäin tärkeää ja että tähän tehtävään 
on osoitettava asianmukaiset määrärahat,

D. ottaa huomioon, että tähän mennessä turvapaikka-asioiden alalla hyväksytyissä välineissä 
on kyse vähimmäisvaatimuksista,

E. ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto ja komissio kehottivat 4. ja 5. marraskuuta 2004 
hyväksytyssä Haagin ohjelmassa perustamaan konkreettisen yhteistyön helpottamiseksi 
sopivia rakenteita, joihin turvapaikkakysymyksistä vastaavat jäsenvaltioiden viranomaiset 
osallistuvat, sekä katsoo, että kyseisen käytännön yhteistyön sekä tiedonvaihdon ja 
parhaiden käytänteiden vaihdon tehostaminen on jäsenvaltioiden ainoa mahdollisuus 
saavuttaa menettelyjen yhdenmukaistamista koskeva tavoite,

F. katsoo, että molemminpuolisen luottamuksen vahvistaminen on yhteisen 
turvapaikkajärjestelmän luomisen kulmakivi ja että säännöllinen käytännön yhteistyö 
samoja tehtäviä hoitavien eri jäsenvaltioiden hallintotasojen välillä on paras tapa luoda 
tällaista luottamusta,

G. ottaa huomioon erityisesti sen, että turvapaikkapolitiikan tehokas täytäntöönpano 
edellyttää useita täydentäviä tavoitteita, kuten päätöksenteon laadun parantaminen, 
turvapaikkahakemusten nopea ja varma käsittely sekä alkuperämaissa järjestettävät 
tiedotuskampanjat, joissa kerrotaan laittoman maahanmuuton seurauksista, sekä 
seurauksista siinä tapauksessa, että pakolaisasemaa ei myönnetä, sekä selvitetään laillisen 
maahanmuuton mahdollisuuksia,

H. katsoo, että turvapaikkahakemusten käsittelyn laadun parantamiseksi ja siten 
oikeudenkäyntien määrän ja menettelyjen viivästymisen vähentämiseksi voi olla 
mielekästä hakea apua järjestöiltä, kuten UNHCR:ltä, joka on kehittänyt menetelmän 
tukeakseen viranomaisia päätöksenteon laadun parantamisessa (Quality initiative),

I. ottaa huomioon, että kuten oikeus- ja sisäasioiden neuvosto 27. ja 28. huhtikuuta 2006 
selvitti, on tuettava yhtenäisen menettelyn käyttöönottamista viivästysten välttämiseksi ja 
siten menettelyn tehokkuuden parantamiseksi käytännössä,
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J. ottaa huomioon erityisesti, että huolimatta siitä, että Amsterdamin sopimuksen 
voimaantulon jälkeen toteutetuilla turvapaikkoja koskevilla toimilla on yhteinen perusta, 
jäsenvaltiot vieläkin toteuttavat toimia tai tekevät päätöksiä, jotka vaikuttavat toisiin 
jäsenvaltioihin, erityisesti kansainvälisen suojelun myöntämisen osalta,

K. ottaa huomioon, että direktiivin 2005/85/EY 29 artiklassa säädetään menettelystä, jonka 
avulla laaditaan yhteinen vähimmäisluettelo turvallisiksi alkuperämaiksi katsotuista 
kolmansista valtioista, ja pahoittelee, että kyseistä luetteloa ei ole vieläkään laadittu, 
tietäen, että kyseessä on yhteisen turvapaikkajärjestelmän käyttöönottamisen sekä 
hakijoiden asemaa koskevan nopean päätöksenteon kannalta ratkaisevan tärkeä tekijä,

L. pahoittelee, että neuvosto ei ole pitänyt tarpeellisena yhteispäätösmenettelyn soveltamista 
turvallisia kolmansia valtioita koskevan luettelon laatimiseen, ja odottaa kiinnostuneena 
tuomiota, jonka Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa tässä asiassa,

M. ottaa huomioon, että jäsenvaltioilla on oltava korkealaatuisia tietoja alkuperämaiden 
senhetkisestä vaaratilanteesta, jos ne haluavat taata luotettavat ja oikeudenmukaiset 
menettelyt,

N. ottaa huomioon tekniset ja poliittiset vaikeudet, jotka haittaavat alkuperämaita koskevien 
arkaluonteisten tietojen yhteistä käyttöä, mutta on kuitenkin vakuuttunut, että pitkällä 
aikavälillä on onnistuttava perustamaan yhteinen tietokanta alkuperämaista, jotta 
jäsenvaltiot voivat päätöksissään nojautua samoihin tietoihin,

O. ottaa huomioon, että päätöksentekomenettelyjen parantaminen edellyttää päätöksiä 
tekevien viranomaisten koulutustason nostamista,

P. ottaa huomioon, että parhaiten soveltuva menetelmä, joka on taannut Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimelle yhteisön oikeuden yhtenäisyyden, on Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 234 artiklassa määrätty ennakkoratkaisumenettely ja että kyseisen 
menettelyn olennainen osa on periaate, jonka mukaan jokainen kansallinen tuomioistuin voi 
käydä vuoropuhelua Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen kanssa; pahoittelee, että Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen 68 artiklassa määrätyn poikkeuksen takia Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuin voi tulkita turvapaikkoja koskevia päätöksiä vain, jos ylimmän 
oikeusasteen kansallinen oikeus sitä pyytää,

1. toistaa painokkaasti, että yhteisen turvapaikkajärjestelmän lopullisena tavoitteena on oltava 
korkealaatuisten eli perusteltujen, oikeudenmukaisten ja nopeiden päätösten tekeminen: 
muistuttaa, että päätöksenteon laadun parantaminen tarjoaa sen edun, että järjestelmän 
kustannukset pienenevät, kun vetoomusmenettelyjen kesto lyhenee ja mahdollisesti myös 
niiden määrä vähenee;

2. tuomitsee komission selvästi riittämättömät mahdollisuudet valvoa turvapaikkaa koskevien 
eri direktiivien täytäntöönpanoa ja kehottaa jäsenvaltioita auttamaan komissiota kyseisessä 
tehtävässä esittämällä komissiolle säännöllisesti vastaavuustaulukon, jossa esitetään millä 
toimilla kukin direktiivin säännös pannaan täytäntöön;
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3. kehottaa komissiota myötävaikuttamaan siihen, että kaikissa jäsenvaltioissa otetaan käyttöön 
ajan säästämisen ja toiminnan tehostamisen mahdollistava yhtenäinen menettely;

4. muistuttaa, että kansainvälisen suojelun myöntämisen ja erityisesti toissijaisen suojelun 
ehdoissa on eroja jäsenvaltioiden välillä ja että ”asylum shopping” -ilmiötä esiintyy niin 
kauan, kuin voimassa olevat turvapaikkaa koskevat säännökset perustuvat 
vähimmäisvaatimuksiin;

5. katsoo erityisesti, että yksi turvapaikka-alalla käyttöön otettujen välineiden tavoitteista on 
torjua turvapaikanhakijoiden liikkumista EU:n valtiosta toiseen; kehottaa jäsenvaltioita 
valmistelemaan jo nyt käytännössä mahdollisimman pitkälle vietyä lähentymistä nykyisessä 
turvapaikkapolitiikassaan;

6. katsoo, että yksi parannuksista, joita eurooppalaisessa turvapaikkajärjestelmässä on tehtävä, 
on jäsenvaltioiden taakan tasaisempi jakaminen, ja odottaa jo nyt kiinnostuneena komission 
arviota Dublin II -asetuksesta sekä mahdollisia ehdotuksia tällä alalla;

7. katsoo, että on kiinnitettävä huomiota siihen, että pakolaisaseman myöntämisestä vastaavilla 
viranomaisilla on hyvä koulutus;

8. kehottaa toteuttamaan alkuperämaissa tiedotuskampanjoita, joissa mahdollisille 
turvapaikanhakijoille kerrotaan laittoman maahanmuuton riskeistä ja seurauksista siinä 
tapauksessa, että pakolaisasemaa ei myönnetä, sekä mahdollisuuksista lailliseen 
maahanmuuttoon; katsoo, että tavoitteena on oltava perusteettomien turvapaikkahakemusten 
sekä laittomien rajanylitysten määrän vähentäminen;

9. kehottaa panemaan oikeudenmukaisesti ja nopeasti täytäntöön toimet, joita sovelletaan 
henkilöihin, jotka eivät ole saaneet pakolaisasemaa tai joilta pakolaisasema on poistettu;

10. kehottaa komissiota selvittämään alkuperämaita koskevan yhteisen tietokannan 
käyttöönottoon liittyvät tekniset ja poliittiset vaikeudet mahdollisimman pian; toivoo, että 
monikielisyyden ongelmaan löydetään käytännön ratkaisu;

11. on tyytyväinen turvapaikkamenettelyä koskevista säännöksistä annetun direktiivin 
29 artiklan mukaisiin komission ponnisteluihin laatia luettelo turvallisista kolmansista
valtioista ja vaatii neuvostolta välittömästi asiaa koskevia päätöksiä;

12. katsoo, että turvapaikkaa koskevien toimien käytännön yhteistyön koordinoinnin on 
säilyttävä komission tehtävänä, ja komissiolla on oltava käytössään riittävästi määrärahoja; 
kehottaa komissiota kannattamaan tätä vaihtoehtoa kertomuksessa, jonka se antaa vuoden 
2008 alussa toimien ensimmäisen vaiheen edistymisestä, sen sijaan että se puolustaisi nyt 
suunnitteilla olevaa vaihtoehtoa uuden rakenteen perustamisesta Euroopan unionin viraston 
muodossa;

13. vaatii jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä UNHCR:n kanssa ja toteuttamaan Yhdistyneen 
kuningaskunnan ja Itävallan mallin mukaisesti ”Quality Initiative” -aloitteen ja 
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julkaisemaan aloitteen tulokset parhaiden käytänteiden edistämiseksi kansainvälistä 
suojelua koskevien hakemusten käsittelyssä;

14. on tyytyväinen komission suunnittelemiin toimiin kovien paineiden alla olevien 
jäsenvaltioiden tukemiseksi, jotta ne voivat ratkaista turvapaikanhakijoiden vastaanotossa 
ja turvapaikkahakemusten käsittelyssä esiintyvät ongelmat ennen kaikkea lähettämällä 
asiantuntijaryhmiä;

15. muistuttaa erityisesti siitä, että komission tehtävänä on valvoa turvapaikkoja koskevien 
direktiivien soveltamista ja että komissiolla on oltava tehtävää varten asianmukaiset
määrärahat, jotka tällä hetkellä ovat kuitenkin aivan riittämättömät tällaisen laajan tehtävän 
menestyksekkääseen toteuttamiseen; katsoo, että panoksena on unionin uskottavuus tällä 
alalla ja yhteisen turvapaikkapolitiikan tulevaisuus;

16. muistuttaa, että turvapaikkapolitiikkaa koskeva yhteisön lainsäädäntö vaatii koko 
unionissa yhdenmukaista tulkintaa ja soveltamista; katsoo, että turvapaikkapolitiikan 
yhdenmukaistaminen helpottuu ja nopeutuu, jos Euroopan yhteisöjen tuomioistuin voi 
ottaa käsiteltäväksi muidenkin kuin ylimpien kansallisten oikeusasteiden asioita, toisin 
kuin nyt; kehottaa neuvostoa antamaan tuomioistuimelle kaikki oikeudet 
ennakkoratkaisun alalla Euroopan yhteisön perustamissopimuksen IV osaston mukaisesti.
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PERUSTELUT

Johdanto

Kun neljä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 63 artiklan 1 kohdassa määrättyä 
välinettä hyväksyttiin 1. joulukuuta 2005, yhteisen turvapaikkajärjestelmän käyttöönoton 
ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen. Tässä vaiheessa on siis kyse käyttöön otettujen 
rakenteiden vahvistamisesta, mikä mahdollistaa järjestelmän toiseen vaiheeseen siirtymisen. 
Toisessa vaiheessa säädetään yhteisen turvapaikkajärjestelmän perustamisesta ja yhtenäisen 
aseman myöntämisestä henkilöille, jotka on tunnustettu pakolaisiksi tai joille on myönnetty 
toissijainen suojelu.

Eurooppa-neuvosto muistutti 4. ja 5. marraskuuta 2005 hyväksytyssä Haagin ohjelmassa, että 
turvapaikkapolitiikan olisi nyt nojauduttava kolmeen suureen akseliin. Ne ovat yhtenäisen 
menettelyn käyttöönottaminen, alkuperämaita koskevien tietojen yhteinen käyttö sekä 
jäsenvaltioiden välisen yhteistyön lujittaminen erityisesti sellaisten jäsenvaltioiden 
auttamiseksi, jotka ovat maantieteellisen sijaintinsa takia erityisen paineen alla.

Jotta kyseiset tavoitteet voidaan saavuttaa ja voidaan siirtyä turvapaikkajärjestelmän toiseen 
vaiheeseen, on edistettävä ennen kaikkea jäsenvaltioiden välistä käytännön yhteistyötä, ja 
lopullisena tavoitteena on oltava päätöksenteon laadun parantaminen siten, että 
päätöksenteosta tulee entistä nopeampaa, oikeudenmukaisempaa ja luotettavampaa. Tämän 
mietinnön perustana olevan komission tiedonannon aiheena on käytännön yhteistyön 
lujittaminen. Tässä yhteydessä esittelijä käsittelee tiettyjä näkökohtia, jotka voivat olla 
ratkaisevia yhteistyön parantamisessa ja siten päätöksenteossa turvapaikkapolitiikan alalla, ja 
ne esitetään jäljempänä.

Yhdenmukainen menettely

Yhdenmukaisella menettelyllä päätöksentekoa nopeutetaan, ja siksi tätä menettelyä onkin 
tuettava. Useimmissa jäsenvaltioissa on jo otettu käyttöön yhdenmukainen menettely, jossa 
pakolaisaseman myöntämistä koskevien perusteiden tarkistaminen sekä toissijaisen suojelun 
myöntämisen perusteet yhdistyvät yhdeksi yhtenäiseksi toiminnoksi. Se on siinä mielessä 
ehdottoman myönteistä, että kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen jättävä henkilö 
pystyy harvoin sanomaan, vastaako hänen hakemuksensa Geneven yleissopimuksen perusteita 
tai joitakin muita kansainvälisen suojelun muotoja. Kyseinen menettelytapa on myös 
järkevämpi sikäli, että yksi elin tekee päätöksen ja tarkistaa kaikki perusteet kansainvälisen 
suojelun myöntämiselle. Näin vältetään se, että hakemuksen esittäjä joutuisi jättämään useita 
hakemuksia useisiin samoja tosiseikkoja arvioiviin elimiin.

Yhteinen tietokanta

Ensimmäisen elimen päätöksen laatu riippuu niiden tietojen laadusta, joihin päätös perustuu. 
Alkuperämaita koskevien tietojen keräämistä on siis parannettava, jotta jäsenvaltioiden 
päätöksenteon perusteet yhdenmukaistettaisiin mahdollisimman pitkälle. On kiinnitettävä 
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huomiota siihen, että kaikilla jäsenvaltioilla on samat tiedot. Alkuperämaista saatavilla 
olevien tietojen yhteinen käyttö on sitäkin tärkeämpää siksi, että välineet, joilla tietoja 
kerätään vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen. Toiset jäsenvaltiot ovat luoneet kehittyneitä 
tietokantoja, joita niiden päätöksentekijät käyttävät, toisilla jäsenvaltioilla taas ei ole omia 
tietolähteitä. Tällöin ne luottavat ulkoisiin lähteisiin, kuten kansalaisjärjestöihin ja 
UNHCR:ään. Jotta päätösten yhdenmukaisuus voidaan taata, on epäilemättä tärkeää, että 
päätökset perustuvat samoihin tietoihin. Siksi on järkevää luoda yhteinen alkuperämaita 
koskeva tietokanta, jota esittelijä painokkaasti puolustaa. Komission tiedonannossa mainittu 
yhteinen portaali voi olla vain välivaihe, jonka on jäätävä mahdollisimman lyhyeksi. Kuten 
komissio perusteluissaan toteaa, kyseessä olisi yhteisten suuntaviivojen laatiminen 
kansallisille viranomaisille tietojen hakemista ja analysointia varten, jotta alkuperämaita 
koskevia tietoja sisältävä eurooppalainen tietokanta voidaan perustaa yhteisten yhteisön 
normien pohjalta.

Virkamiesten kouluttaminen

Kun pyritään parantamaan päätöksentekoa, on luonnollisesti kiinnitettävä huomiota siihen, 
että hyväksymispäätöksiä tekevillä henkilöillä on vaadittava pätevyys ja siten korkealaatuinen 
koulutus. Tässä yhteydessä on myönteistä, että eräät maat, kuten Yhdistynyt kuningaskunta ja 
Itävalta, ovat tehneet aloitteen ja kääntyneet turvapaikka-asioihin erikoistuneen järjestön 
UNCHR:n puoleen, jotta tämä auttaisi niitä niiden jokapäiväisessä työssä tarkistamalla 
turvapaikkahakemusten käsittelyä ja parantamalla sitä antamalla käytännön ehdotuksia. Tätä 
esimerkkiä voidaan seurata ja sen perusteella voidaan laatia käsikirja parhaista käytänteistä. 
Esittelijä on tyytyväinen Eurasilin1 puitteissa toteutettuihin eri toimiin turvapaikka-asioita 
käsittelevien virkamiesten pätevyyden yhdenmukaistamiseksi. Hän kannattaa toimien 
laajentamista ja toivoo lisäksi, että jäsenvaltiot kehittävät erilaisia toimia, joilla parannetaan 
virkamiesten pätevyyttä ja taataan heidän motivaationsa. UNHCR:n asiantuntijat katsovat, 
että tämä on erittäin tärkeää. Samassa yhteydessä voitaisiin harkita EU:n tason 
koulutusohjelmaa, jonka myötä jäsenvaltioiden virkamiehille tarjoutuisi mahdollisuus tutustua 
toisiinsa ja vaihtaa kokemuksia. Tämän ohjelman avulla he voisivat tutustua nykyisiin 
oikeudellisiin puitteisiin sekä työnsä erilaisiin käytännön näkökohtiin, kuten 
keskustelutekniikoihin, hakemuksen esittäjien antamien selitysten uskottavuuden 
arvioimisperusteisiin sekä heiltä apua hakevien, suojelua tarvitsevien ja traumatisoituneiden 
ihmisten erityistarpeiden huomioon ottamiseen. 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tehtävä

Esittelijä katsoo, että turvapaikka-asioiden yhdenmukaistaminen helpottuisi ja nopeutuisi, jos 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin voisi ottaa käsiteltäväkseen muidenkin kuin ylimpien 
kansallisten oikeusasteiden asioita, toisin kuin nyt. Esittelijä katsoo myös, että säännöstön 
yhdenmukaisella soveltamisella torjuttaisiin erityisesti turvapaikanhakijoiden liikkumista 
EU:n valtiosta toiseen. Kyseinen ilmiö on nimittäin aiheuttanut jatkuvaa huolta. Esittelijä on 
näin ollen tyytyväinen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen IV osaston määräysten 
mukauttamiseen tehokkaamman oikeussuojan takaamiseksi, varsinkin kun nykyisin voimassa 

  
1 Turvapaikka-asioiden käsittelijöiden EU-verkosto perustettiin vuonna 2002.
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oleva poikkeus vaikuttaa sellaisiin politiikan aloihin, jotka ovat perusoikeuksien suhteen 
erityisen herkkiä sen takia, että ne koskevat suojelun tarpeessa olevien henkilöiden suojelua.

Komission tehtävä

Jotta komissio voi taata yhteisön oikeuden yhdenmukaisen soveltamisen turvapaikka-asioissa, 
sen on voitava valvoa asianmukaisesti alaa koskevia direktiivejä. Sen määrärahat ovat 
kuitenkin aivan riittämättömät, mistä johtuu tehtävien ulkoistaminen, joka esittelijän mielestä 
vaarantaa komission toiminnan sopimusten vartijana. Siksi esittelijä on sitä mieltä, että 
komission olisi käytettävä apunaan yksittäisten jäsenvaltioiden lakimiehiä sekä kääntäjiä, jotta 
se voisi täyttää valvontatehtävänsä mahdollisimman hyvin. Jäsenvaltioiden olisi puolestaan 
toimitettava komissiolle säännöllisesti vastaavuustaulukoita, joista käy selvästi ilmi, mihin 
direktiivien määräyksiin ilmoitusten aiheena olevat kansalliset toimet perustuvat. Kyseessä on 
hyvä hallintomenettely, jossa noudatetaan lojaalia yhteistyötä. Siksi on vaikea ymmärtää, 
miksi jäsenvaltiot eivät noudata menettelyä.

Esittelijä tietää, että käytännön yhteistyöhön liittyvien tehtävien hallinnointi voi pitkällä 
aikavälillä ylittää turvapaikka-asioiden yhteistyöverkon kapasiteetin, kuten tiedonannossa 
todetaan. Silti hän katsoo, että komission tehtävänä on ottaa hoidettavakseen yhteiseen 
eurooppalaiseen turvapaikkajärjestelmään liittyvien jäsenvaltioiden välisten tehtävien 
koordinointi, ja hän varoittaa houkutuksesta antaa tehtävät uudelle virastolle. Hän vastustaa 
kyseistä ehdotusta.

Kaiken kaikkiaan esittelijä on tyytyväinen komission tiedonannon sisältämiin käytännön 
ehdotuksiin jäsenvaltioiden turvapaikka-asioita koskevan yhteistyön lujittamisesta ja toivoo, 
että tällaisella pragmaattisella lähestymistavalla voidaan kehittää vuoteen 2010 mennessä 
yhteinen turvapaikkajärjestelmä.


