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Turvapaikkapolitiikka: Parlamentti valmis
neuvotteluihin EU-maiden kanssa Dublin-
menettelystä
 

Uudistuksen myötä EU-maa, johon turvapaikanhakija saapuu ensimmäisenä, ei
enää automaattisesti vastaisi turvapaikkahakemuksen käsittelystä  
Vastuu turvapaikanhakijoista jaettaisiin kaikkien EU-maiden kesken  
Säännöistä kieltäytyvät EU-maat saattaisivat menettää EU-rahoitustaan
 

Euroopan parlamentti on valmis aloittamaan neuvottelut jäsenmaiden kanssa Dublin-
menettelyn uudistuksesta.
 
Euroopan parlamentin jäsenten enemmistö puolsi parlamentin kansalaisoikeuksien valiokunnan
laatimaa neuvottelumandaattia täysistuntoäänestyksessä torstaina (390 puolesta, 175 vastaan,
44  tyhjää).  Parlamentti  on  nyt  valmis  aloittamaan  neuvottelut,  kunhan  neuvoston  ensin
muodostaa  kantansa.
 
 
 
Turvapaikkahakemusten käsittelyä koskeviin Dublin-sääntöihin tehtävillä uudistuksilla pyritään
korjaamaan  tämänhetkisen  järjestelmän  heikkoudet  ja  takaamaan  oikeudenmukainen
vastuunjako  EU-maiden  kesken.
 
 
 
Uudistuksen  myötä  EU-maa,  johon  turvapaikanhakija  saapuu  ensimmäisenä,  ei  enää
automaattisesti  vastaisi  yksin  turvapaikkahakemuksen  käsittelystä,  vaan  vastuu
turvapaikanhakijoista jaettaisiin EU-maiden kesken. Uusien sääntöjen myötä turvapaikanhakija
voitaisiin nopeasti sijoittaa toiseen EU-maahan.
 
 
 
Niiden EU-maiden, jotka eivät ota vastaan oikeudenmukaista osuuttaan turvapaikanhakijoista,
mahdollisuutta saada EU-rahoitusta saatetaan rajoittaa.
 
 
 

Lehdistötiedote
16-11-2017 - 12:49
Viitenumero: 20171115IPR88120

FI Lehdistöpalvelut, Viestinnän pääosasto
Euroopan parlamentti - tiedottaja: Jaume DUCH GUILLOT
Lehdistöyksikön puhelinvaihde: (32 2) 28 33000

1 I 3

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2017-0345%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN


Lisätietoa aiheesta löytyy englanniksi täältä.
 
 
 
Kommentti
 
 
 
Parlamentin mietinnön esittelijä Cecilia Wikström (ALDE, Ruotsi) sanoi: ”Parlamentti on nyt
valmis  aloittamaan  neuvottelut,  joten  kehotan  neuvostoa  muodostamaan  kantansa
mahdollisimman nopeasti, jotta neuvottelut voisivat alkaa ja uusi ja toimiva eurooppalainen
turvapaikkajärjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti."
 
 
 
Taustatietoa
 
 
 
Dublin-asetuksessa määritellään, mikä EU-maa on vastuussa kansainvälistä suojelua koskevan
hakemuksen käsittelystä. Oikeus hakea turvapaikkaa taataan Geneven sopimuksessa, jonka
ovat allekirjoittaneet kaikki EU-maat ja joka on sisällytetty EU:n perussopimuksiin.
 
 
 
Kansalaisoikeuksien valiokunnan päätös aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa ilmoitettiin
täysistunnon  avauksessa  Strasbourgissa  maanantaina.  Koska  yli  76  meppiä  ilmoitti
vastustavansa päätöstä ennen puolta yötä tiistaina, äänestys mandaatista lisättiin esityslistalle.
 
Lisätietoa
Video: otteita äänestyksestä ja Wikströmin kommentit
https://epthinktank.eu/2017/02/09/reform-of-the-dublin-system-eu-legislation-in-progress/
Wikströmin haastattelu: video ja artikkeli
EP think tank: Miten turvapaikkajärjestelmä toimii Euroopassa
EP:n artikkeli muuttoliikkestä
Audiovisuaalista materiaalia toimittajille eurooppalaisesta turvapaikkajärjestelmästä
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http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/background/20171019BKG86403/20171019BKG86403_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96677/CECILIA_WIKSTROM_home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/infos-details.html?id=14761&type=Flash
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I146692
https://epthinktank.eu/2017/02/09/reform-of-the-dublin-system-eu-legislation-in-progress/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20171012STO85934/wikstrom-asylum-seekers-should-be-fairly-distributed-in-eu
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)599397
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/20150831TST91035
http://audiovisual.europarl.europa.eu/european-asylum-system
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