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LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN
Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö
Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto
Asia: Yhteinen julistus Euroopan unionin ja Armenian välisestä 

liikkuvuuskumppanuudesta

Armenian tasavalta, Euroopan unioni ja osallistuvat Euroopan unionin jäsenvaltiot eli 

Alankomaiden kuningaskunta, Belgian kuningaskunta, Bulgarian tasavalta, Italian tasavalta, Puolan 

tasavalta, Ranskan tasavalta, Romania, Ruotsin kuningaskunta, Saksan liittotasavalta ja Tšekin 

tasavalta (jäljempänä 'allekirjoittajat'), jotka 

TOIMIVAT nykyisissä yhteistyöpuitteissaan, jotka käsittävät erityisesti 1 päivästä heinäkuuta 1999 

voimassa olleen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen sekä 14. marraskuuta 2006 hyväksytyn EU:n 

ja Armenian välisen Euroopan naapuruuspolitiikkaa käsittelevän toimintasuunnitelman, ja ottavat 

huomioon 7. toukokuuta 2009 pidetyn itäistä kumppanuutta koskeneen Prahan huippukokouksen 

yhteisen julkilausuman, Euroopan komission ja Armenian hallituksen 29. huhtikuuta 2011 

allekirjoittaman yhteisen julistuksen ja 30. syyskuuta 2011 pidetyn itäistä kumppanuutta koskeneen 

Varsovan huippukokouksen yhteisen julkilausuman;
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PALAUTTAVAT MIELEEN, että heinäkuussa 2010 aloitettiin neuvottelut nykyisen kumppanuus-

ja yhteistyösopimuksen korvaavan assosiaatiosopimuksen tekemiseksi Armenian kanssa;

OVAT TIETOISIA niistä eduista ja mahdollisuuksista, joita hyvin hallittu muuttoliike voi tarjota 

sekä muuttajille että allekirjoittajille;

MUISTUTTAVAT huhtikuussa 2009 pidetyssä Prahan ministerikokouksessa hyväksytystä 

yhteisestä julistuksesta muuttoliikekumppanuuksien muodostamisesta;

VAHVISTAVAT sitoumuksensa helpottaa edelleen henkilöiden liikkuvuutta Armenian ja 

Euroopan unionin välillä samalla, kun varmistetaan muuttovirtojen parempi hallinta, johon kuuluu 

laittoman maahanmuuton ehkäiseminen ja vähentäminen parhaiden kansainvälisten normien 

mukaisesti;

PALAUTTAVAT MIELEEN Euroopan unionin neuvoston hyväksymän maahanmuuttoa koskevan 

kokonaisvaltaisen lähestymistavan, kiertomuutosta ja liikkuvuuskumppanuuksista Euroopan 

unionin ja kolmansien maiden välillä 16. toukokuuta 2007 annetun Euroopan komission 

tiedonannon, maahanmuuttoa koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan laajentamisesta ja 

vahvistamisesta koskemaan EU:n itäisiä ja kaakkoisia naapurialueita 18. kesäkuuta 2007 annetut 

neuvoston päätelmät sekä liikkuvuuskumppanuuksista ja kiertomuutosta maahanmuuttoa koskevan 

kokonaisvaltaisen lähestymistavan puitteissa 10. joulukuuta 2007 annetut neuvoston päätelmät;

MUISTUTTAVAT EU:n muuttoliikevaltuuskunnan käynnistä Armeniassa 10.–12. joulukuuta 2008 

muuttoliikettä koskevan vuoropuhelun tehostamiseksi Armenian ja EU:n välillä;

OTTAVAT HUOMIOON voimassa olevat muuttoliikkeeseen liittyvät kahdenväliset sopimukset 

sekä yhteistyösopimukset Armenian ja joidenkin jäsenvaltioiden välillä;

VAKUUTTAVAT JÄLLEEN, että allekirjoittajat sitoutuvat päättäväisesti tekemään ja panemaan 

tosiasiallisesti täytäntöön sopimukset viisumien myöntämisen helpottamisesta ja ilman lupaa 

oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta;
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OVAT PÄÄTTÄNEET luoda vastavuoroisuuteen perustuvan liikkuvuuskumppanuuden. 

Liikkuvuuskumppanuuden tarkoituksena on hallita paremmin laillista muuttoliikettä ja työvoiman 

muuttoliikettä, mukaan lukien kiertomuuttoa, väliaikaista muuttoliikettä, allekirjoittajien 

toimivallan puitteissa ja niiden työmarkkinatilanne ja sosioekonominen tilanne huomioon ottaen, 

tehostaa yhteistyötä muuttoliikkeeseen ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä, ehkäistä ja torjua 

laitonta muuttoliikettä, ihmiskauppaa ja ihmisten salakuljetusta sekä edistää takaisinottoa ja 

palauttamista koskevan politiikan toimivuutta samalla, kun kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja 

noudatetaan pakolaisten suojelua koskevia asiaankuuluvia kansainvälisiä välineitä ja otetaan 

huomioon yksittäisten muuttajien tilanne ja allekirjoittajien sosioekonominen kehitys.

Tässä tarkoituksessa ne PYRKIVÄT tehostamaan edelleen muuttoliikettä koskevaa vuoropuheluaan 

ja yhteistyötään erityisesti seuraavasti:

Liikkuvuus, laillinen muuttoliike ja kotouttaminen

1. Lailliselle muuttoliikkeelle ja työvoiman liikkuvuudelle olisi luotava paremmat puitteet muun 

muassa helpottamalla väliaikaista muuttoliikettä ja kiertomuuttoa, lisäämällä muuttajiin 

kohdistettua tiedotusta, konkreettisia ja tehokkaita aloitteita sekä muuttajien suojelua.

2. Muuttoliikkeen valvonnan edellytyksiä olisi tehostettava erityisesti vahvistamalla Armenian 

valmiuksia hallita muuttoliikettä, muun muassa syventämällä eri elinten välistä yhteistyötä ja 

koordinoimalla tehokasta tietojenvaihtoa, parantamalla lainsäädäntökehystä ja valvomalla sen 

täytäntöönpanoa, erityisesti siten, että kehitetään päteviä henkilöresursseja. Armenian 

muuttoliikeprofiilin luomista ja säännöllistä ajantasaistamista olisi tuettava, minkä lisäksi olisi 

laadittava muuttoliikettä koskevien tietojen keruun ja hallinnoinnin oikeudelliset ja tekniset 

puitteet, joihin kuuluu yhteistyö kansallisten instituutioiden ja joidenkin Euroopan virastojen, 

kuten Euroopan koulutussäätiön (ETF) kanssa.
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3. Mahdollisille muuttajille olisi annettava tietoja mahdollisuuksista laillisesti muuttaa Euroopan 

unioniin muun muassa työn vuoksi ja laillista oleskelua koskevista vaatimuksista sekä 

opiskelumahdollisuuksista jäsenvaltioissa; olisi tutkittava mahdollisuuksia edistää työvoiman 

muuttoliikettä ja laatia muuttajien työnteon edellytyksiä koskevat oikeudelliset puitteet 

samalla, kun pyritään kohtaamaan työmarkkinoiden tarpeet, kunnioitetaan täysimääräisesti 

allekirjoittajien toimivaltaa tällä alalla ja otetaan huomioon erilaiset työmarkkinaolosuhteet ja 

tarpeet Armeniassa ja EU:n jäsenvaltioissa. Mahdollisille muuttajille olisi myös tiedotettava 

työmahdollisuuksista, työmarkkinatilanteesta ja maahanmuuttopolitiikasta Armeniassa ja 

Euroopan unionissa.

4. Olisi annettava lähtöä edeltävää koulutusta, erityisesti ammatillista koulutusta ja 

kielikoulutusta; olisi edistettävä tai luotava vaihto-ohjelmia ja yhteisiä ohjelmia ammatillisen 

koulutuksen ja korkea-asteen koulutuksen aloilla, mukaan lukien akateemiset ja ammatilliset 

liikkuvuusjärjestelmät Bolognan prosessin ministeritiedonantojen mukaisesti; olisi luotava 

järjestelmät akateemisen ja ammatillisen pätevyyden tunnustamista varten ja vahvistettava 

niitä; olisi otettava huomioon korkea-asteen koulutusta koskevien tutkintojen tunnustamisesta 

Euroopan alueella tehty Lissabonin yleissopimus.

5. Laillisten muuttajien ja heidän perheenjäsentensä sosiaalista suojelua olisi tarkasteltava 

edelleen, mihin sisältyy myös tuki sosiaaliturvaa koskevien kahdenvälisten sopimusten 

neuvottelulle ja allekirjoittamiselle.

6. Viisumikysymyksistä käytävää vuoropuhelua olisi syvennettävä ja konsuliviranomaisten 

valmiuksia parannettava lisäämällä jäsenvaltioiden Armeniassa sijaitsevien 

diplomaattiedustustojen välistä yhteistyötä tai takaamalla niiden edustus muissa jo nykyisin 

toiminnassa olevissa jäsenvaltioiden konsuliedustustoissa.
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Muuttoliike ja kehitys

7. Aivovuodon ja aivotuhlauksen kielteisiä vaikutuksia olisi ehkäistävä, lievennettävä ja 

torjuttava muun muassa soveltamalla paluuta koskevia politiikkoja erityisesti 

ammattitaitoisiin armenialaisiin maahanmuuttajiin ottaen huomioon rekrytoinnin parhaat 

eettiset säännöt; olisi helpotettava pätevyyden ja tutkintojen vastavuoroista tunnustamista, 

kehitettävä keinoja työvoiman kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamiseksi, tehostettava 

opiskelijoiden, tutkijoiden ja asiantuntijoiden vaihtoa, koulutusta sekä määräaikaisia vaihto- ja 

työohjelmia muun muassa ETF:n avulla.

8. Vapaaehtoista paluuta ja paluumuuttajien kestävää uudelleen kotoutumista olisi edistettävä ja 

tuettava panemalla täytäntöön yhteisiä erityisohjelmia, jotka tarjoavat koulutusta, 

mahdollisuuksia parantaa muuttajien työllistämisedellytyksiä ja avustaa työnsaannissa; olisi 

laadittava yhteisiä erityisohjelmia, jotka on tarkoitettu heikommassa asemassa olevien 

paluumuuttajien suojeluun ja avustamiseen; yrittäjyyttä olisi kehitettävä ja pk-yrityksiä varten 

olisi luotava oikeudelliset puitteet.

9. Yhteistyötä ulkomailla olevien armenialaisyhteisöjen kanssa olisi parannettava vahvistamalla 

yhteyksiä ulkomailla asuviin armenialaisiin; olisi tuettava ohjelmia, joilla luodaan 

edellytyksiä ulkomailla asuvien armenialaisten investoinneille lähtömaahansa, muun muassa 

toimia, joilla helpotetaan rahalähetysten edullista ja turvallista toimittamista ja maksimoidaan 

niiden vaikutus kehitykseen; kaksinkertaisen verotuksen ja oikeuksien siirrettävyyttä 

koskevaa yhteistyötä olisi tehostettava; ulkomailla asuvat armenialaisyhteisöt olisi otettava 

mukaan kestävään paluu- ja kiertomuuttotoimintaan.



14963/11 ADD 1 mn/VPY/jk 6
DG H 1 B FI

Laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan torjunta, takaisinottaminen, henkilö- ja 

matkustusasiakirjojen turvallisuus, rajaturvallisuus

10. Allekirjoittajien olisi tehostettava laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan torjuntaa, 

vahvistettava yhdennetyn rajaturvallisuusjärjestelmän täytäntöönpanoa muun muassa 

parantamalla edelleen rajavalvontaa ja rajaturvallisuutta koskevia valmiuksia ja rajatylittävää 

yhteistyötä parhaiden kansainvälisten normien mukaisesti; matkustus- ja henkilöasiakirjojen 

ja oleskelulupien turvallisuutta olisi lisättävä; paluu- ja takaisinottokysymyksissä olisi 

toimittava täydellisessä yhteistyössä.

11. Olisi kehitettävä tehokkaita järjestelmiä ja konkreettisia aloitteita laittoman muuttoliikkeen 

estämiseksi ja torjumiseksi muun muassa toimilla, joilla pyritään lisäämään yleistä 

tietoisuutta.

12. Takaisinottomenettelyjen soveltamista olisi laajennettava edelleen, erityisesti tekemällä EU:n 

ja Armenian takaisinottosopimus ja panemalla se tehokkaasti täytäntöön, ja yhteistyötä EU:n 

jäsenvaltioiden kanssa olisi kehitettävä tekemällä rajayhteistyötä koskevia sopimuksia ja 

toteuttamalla näitä asioita koskevia yhteisiä erityisohjelmia.

13. Henkilöasiakirjojen turvallisuutta olisi tehostettava ja kansalaisten tunnistamista olisi 

helpotettava ottamalla käyttöön sormenjälkien hakujärjestelmät sekä monitoimiset sähköiset 

henkilökortit.

14. Laittoman maahanmuuton ja siihen liittyvän rajatylittävän rikollisuuden yhteistä torjuntaa 

olisi parannettava yhteisillä operatiivisilla toimenpiteillä, joihin kuuluvat tiedonvaihto, 

parhaat käytännöt ja riskianalyysi sekä operatiivisen yhteentoimivuuden parantaminen EU:n 

jäsenvaltioiden ja Armenian asiaankuuluvien rajavalvontaorganisaatioiden välillä. Tällöin 

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto 

(jäljempänä Frontex) voitaisiin tarvittaessa ottaa mukaan kumppanuuteen. 
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Turvapaikka-asiat ja kansainvälinen suojelu

15. Armenian hallituksen valmiuksia panna turvapaikkapolitiikka täytäntöön ja antaa 

kansainvälistä suojelua parhaiden kansainvälisten normien mukaisesti olisi vahvistettava. 

16. Turvapaikanhakijoiden vastaanottoa ja turvapaikkahakemusten jättämistä olisi helpotettava 

kehittämällä erityiset yksinkertaistetut menettelyt, etenkin hakijoille, joilla on erityistarpeita. 

Täytäntöönpano

17. Liikkuvuuskumppanuus on maahanmuuttoa koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan 

mukaisesti poliittiseen vuoropuheluun ja yhteistyöhön perustuva pitkän aikavälin 

yhteistyörakenne, jota muokataan ajan mittaan Armenian ja Euroopan unionin ja tämän 

jäsenvaltioiden nykyisten suhteiden pohjalta niiden välisen kumppanuus- ja 

yhteistyösopimuksen tai sitä seuraavan sopimuksen sekä itäisen kumppanuuden puitteissa.

18. EU aikoo osallistua kumppanuuden täytäntöönpanoon EU:n ja jäsenvaltioiden aloitteiden 

avulla niiden toimivaltuudet huomioon ottaen sekä soveltuvia menettelyjä ja EU:n 

etuuskohteluperiaatetta noudattaen. EU:n erillisvirastot, erityisesti ETF ja Frontex sekä 

Euroopan ulkosuhdehallinto voivat erityisesti EU:n Armenian-edustuston kautta osallistua 

tarvittaessa kumppanuuden täytäntöönpanoon. Kumppanuus on avoin kaikille jäsenvaltioille, 

jotka haluavat osallistua siihen.

19. Määritelläkseen yhteistä etua koskevat kysymykset sekä muuttoliikkeeseen ja turvapaikkoihin 

liittyvät tarpeet allekirjoittajat aikovat tehostaa kumppanuuden hengessä vuoropuheluaan ja 

neuvonpitoaan.
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20. Allekirjoittajat aikovat kokoontua vähintään kaksi kertaa vuodessa soveltuvalla tasolla 

vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan nykyisen rakenteen puitteissa tarkastellakseen 

uudelleen painopisteitä ja kehittääkseen kumppanuutta tarvittaessa.

21. Jotta keskinäinen koordinointi voitaisiin edelleen varmistaa ja päällekkäisyydet välttää, 

allekirjoittajat aikovat tämän kumppanuuden panemiseksi täytäntöön tehdä operatiivista 

kenttätason yhteistyötä muun muassa ottamalla tarvittaessa mukaan toimivaltaisia Armeniassa 

olevia kumppaneita ja toimijoita jonkin yhteistyöfoorumin välityksellä.

22. Liikkuvuuskumppanuuden  panemiseksi täytäntöön osapuolet vahvistavat liitteessä lueteltavia 

aloitteita koskevat aikomuksensa käytettävissä olevien rahoitusvarojensa mukaisesti, ja EU:n 

puolelta yhteisön ja jäsenvaltioiden toimivallan jakoa kunnioittaen sekä soveltuvia 

menettelyjä noudattaen. Osapuolten tarkoituksena on varmistaa toimiensa asianmukainen 

koordinointi. Ne aikovat saattaa säännöllisesti ajan tasalle liitteen, jossa ehdotetut toimet 

luetellaan.

23. Allekirjoittajat arvioivat tarvittaessa nykyistä kumppanuutta.

24. Tämän yhteisen julistuksen tarkoituksena ei ole luoda kansainvälisen oikeuden mukaisia 

laillisia oikeuksia tai velvoitteita.

Tehty ...

Armenia, Euroopan unioni ja osallistuvat Euroopan unionin jäsenvaltiot eli Alankomaiden 

kuningaskunta, Belgian kuningaskunta, Bulgarian tasavalta, Italian tasavalta, Puolan tasavalta, 

Ranskan tasavalta, Romania, Ruotsin kuningaskunta, Saksan liittotasavalta ja Tšekin tasavalta
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Armenian tasavallan puolesta,

Euroopan unionin puolesta,

Alankomaiden kuningaskunnan puolesta,

Belgian kuningaskunnan puolesta,

Bulgarian tasavallan puolesta,

Italian tasavallan puolesta,

Puolan tasavallan puolesta,

Ranskan tasavallan puolesta,

Romanian puolesta,

Ruotsin kuningaskunnan puolesta,

Saksan liittotasavallan puolesta,

Tšekin tasavallan puolesta,
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LIITE

Liite yhteiseen julistukseen Armenian kanssa tehdystä liikkuvuuskumppanuudesta

Osapuolet vahvistavat aikovansa liikkuvuuskumppanuuden yhteydessä toteuttaa seuraavat aloitteet:

I) Liikkuvuus, laillinen muuttoliike ja kotouttaminen

Tarkoitus: Muuttoliikkeen valvonnan edellytysten tukeminen erityisesti vahvistamalla Armenian 

valmiuksia hallita muuttoliikettä.

a) EU:n ehdotus tukea Armenian valmiuksien vahvistamista muuttoliikkeen hallinnassa 

erityisesti luomalla yksityiskohtainen muuttoliikeprofiili ja saattamalla se säännöllisesti ajan 

tasalle sekä kehittämällä valmiuksia, jotta Armenian päättäjiä voitaisiin tukea sopivimpien 

politiikkojen määrittelyssä ja täytäntöönpanossa tiiviissä yhteistyössä muiden kumppaneiden 

kanssa.

b) Bulgarian, Ranskan, Alankomaiden, Romanian ja Ruotsin ehdotus Armenian hallinnollisten 

valmiuksien vahvistamiseksi muuttoliikkeeseen liittyvien prosessien hallinnoinnissa 

erityisesti vaihtamalla kokemuksia laillisesta ja työvoiman muuttoliikkeestä, kouluttamalla 

viranomaisia muuttoliikettä ja kotouttamista koskevien strategisten asiakirjojen laatimisessa 

sekä laillisen muuttoliikkeen ja työvoiman muuttoliikkeen hallinnoimisessa.

Tarkoitus: Tietojen antaminen mahdollisille muuttajille keinoista asettua laillisesti Euroopan 

unionin alueelle ja työskennellä laillisesti jäsenvaltioissa sekä laittoman maahanmuuton riskeistä; 

lähtöä edeltävän koulutuksen antaminen; opiskelijoiden ja ammattitaitoisten työntekijöiden vaihdon 

edistäminen; akateemisen ja ammatillisen pätevyyden tunnustaminen sekä tiedonvaihto 

eurooppalaisesta tutkintojen viitekehyksestä ja pätevyyksiä koskevasta kansallisesta 

lainsäädännöstä; laillisten muuttajien sosiaalinen suojelu.
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c) Ranskan ehdotus nuorten ammattitaitoisten työntekijöiden ja opiskelijoiden kiertomuuton 

edistämiseksi;  Italian, Puolan ja Ruotsin ehdotus tietojen jakamiseksi mahdollisuuksista 

lailliseen muuttoon, kiertomuutto mukaan lukien; Romanian ehdotus laillisen maahanmuuton

mahdollisuuksia ja laittomaan maahanmuuttoon liittyviä riskejä koskevien tietojen 

antamisesta mahdollisille armenialaisille siirtotyöläisille; Romanian ehdotus "lähtöä edeltävää 

koulutusta" koskevien ohjelmien panemisesta täytäntöön ja Bolognan järjestelmään 

perustuvien yhteisten opinto-ohjelmien edistämisestä, jotta helpotetaan opintojen ja 

tutkintojen tunnustamista Romaniassa ja Armeniassa; Italian ehdotus jakaa Armenian 

paikallisviranomaisten, Armenian suurlähetystön ja Italiassa sijaitsevien armenialaisten 

maahanmuuttajayhdistysten välityksellä käsikirja maahanmuutosta ja kotoutumisesta maahan; 

Saksassa laillisesti oleskelevien armenialaisten maasta pois suuntautuvan liikkuvuuden 

helpottaminen.

d) Valittujen työmarkkinatietojen kerääminen ja tutkimuksen toteuttaminen ETF:n tuella, 

mukaan lukien muuttoliikettä ja ammattitaitoa koskevien tietojen muokkaaminen ja 

analysointi, ammatillisen pätevyyden tunnustamisen helpottaminen sekä ammattitaidon ja 

tarjolla olevien töiden/työpaikkojen yhteensovittaminen sekä epävirallisen oppimisen ja 

arkioppimisen validointijärjestelmän merkitystä koskevan tietoisuuden kohottaminen 

yksittäisten henkilöiden ja työmarkkinainstituutioiden keskuudessa, jotta paluumuuttajien 

taitoja voitaisiin paremmin hyödyntää.

e) Bulgarian ehdotus kahdenvälisten sosiaaliturvaa ja työntekijöiden muuttoliikkeen 

hallinnointia koskevien sopimusten neuvottelemiseksi.

II) Muuttoliike ja kehitys

Tarkoitus: Myönteisen synergian edistäminen muuttoliikkeen ja kehityksen välillä, aivovuodon ja 

aivotuhlauksen kielteisten vaikutusten ehkäiseminen, lieventäminen ja torjuminen; toimet, joilla 

helpotetaan kotimaahan palaavien Armenian kansalaisten joustavaa paluuta Armenian 

työmarkkinoille, sekä ulkomailla hankittujen taitojen ja pätevyyden tunnustamista heidän omaksi 

hyväkseen sekä Armenian kehityksen hyväksi, erityisesti edistämällä muuttajien yrittäjyyttä. 
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a) Ranskan ehdotus sellaisten toimenpiteiden tukemisesta, jotka tähtäävät muuttajien ulkomailla 

hankkimien taitojen ja ammatillisen pätevyyden täyteen hyödyntämiseen Armenian 

kehityksen hyväksi.

b) Belgian, Bulgarian, Tšekin tasavallan, Ranskan, Saksan, Alankomaiden, Ruotsin ja EU:n 

ehdotus toimiksi, joilla helpotetaan ETF:n tuella kotimaahan palaavien Armenian kansalaisten 

joustavaa paluuta Armenian työmarkkinoille erityisesti luomalla kestävä ohjelma lyhyen 

aikavälin tukea ja pitkän aikavälin kotouttamistoimia varten, mukaan lukien muuttavien 

yrittäjien tukeminen sekä mikroyritysten luominen, asiantuntijoiden ja korkeasti koulutettujen 

muuttajien paluun tukeminen, taitojen tunnustaminen sekä terveydenhoitopalvelujen ja 

sosiaalisten kotouttamisohjelmien edistäminen.

c) Saksan ehdotus hyvin ohjeistettujen ja kustannustehokkaiden rahalähetyskanavien 

edistämiseksi edelleen, jotta muuttajien lähtömaan kehitystä voitaisiin edistää tehokkaammin. 

d) Työllisyys- ja koulutuspolitiikkoja koskevien kokemusten jakaminen ja hyvien käytänteiden 

vaihto, mukaan lukien yhteyden luominen ETF:n tuella tulevien työmarkkinapolitiikkojen ja 

työvoiman liikkuvuutta koskevien politiikkojen sekä ammatillista koulutusta koskevien 

politiikkojen välillä.

e) Romanian ehdotus kansalaisjärjestöjen, erityisesti ulkomailla asuvien armenialaisten 

yhdistysten, ja Romanian ja Armenian valtion elinten välisen yhteistyön edistämisestä 

paluumuuttajien Armenian kansalliseen koulutusjärjestelmään ja työmarkkinoille paluun 

helpottamiseksi.

III) Laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan torjunta, takaisinottaminen, henkilö- ja 

matkustusasiakirjojen turvallisuus, rajaturvallisuus

Tarkoitus: Tehokkaiden järjestelmien ja konkreettisien aloitteiden kehittäminen laittoman 

maahanmuuton estämiseksi ja torjumiseksi, takaisinottomenettelyjen tehokas täytäntöönpano, 

henkilöasiakirjojen turvallisuuden parantaminen sekä rajavalvonnan ja rajaturvallisuuden

parantaminen. 
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a) Belgian, Bulgarian, Saksan, Alankomaiden, Puolan, Romanian ja EU:n ehdotus paluuta 

koskevien politiikkojen käytännön näkökohtien jakamiseen tähtäävien toimenpiteiden, muun 

muassa takaisinottomenettelyjä koskevien parhaiden käytäntöjen vaihdon tukemisesta.

b) Belgian ja Puolan ehdotus tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakamiseksi ihmiskaupan torjuntaa 

koskevien hallinnollisten toimivaltuuksien ja rakenteiden tehostamisesta.

c) Bulgarian, Alankomaiden, Puolan ja EU:n ehdotus Armenian rajavalvonta- ja 

rajaturvallisuusvalmiuksien vahvistamista tukeviksi toimiksi, mukaan lukien tietojenvaihto ja 

riskianalyysit, joilla pyritään parantamaan rajavalvonnan tehokkuutta, välineiden ja 

koulutuksen antaminen sekä rajaturvallisuuteen liittyvät tutkimus- ja kehitystoimet.

IV) Turvapaikka-asiat ja kansainvälinen suojelu

Tarkoitus: Vahvistaa Armenian hallituksen valmiuksia  panna turvapaikkapolitiikka täytäntöön ja 

antaa kansainvälistä suojelua parhaiden kansainvälisten normien mukaisesti.

a) EU:n tuki Armenian hallituksen valmiuksien vahvistamiseksi turvapaikkapolitiikan 

täytäntöönpanossa, mukaan lukien kansainvälisen suojelun antaminen parhaiden 

kansainvälisten normien mukaisesti. 

b) Ruotsin ehdotus eurooppalaista turvapaikka-alan koulutusohjelmaa koskevan seminaarin 

järjestämisestä Söderköpingin prosessin puitteissa ja sen jälkeen alustavan tutkimuksen 

tekemisestä eurooppalaisen turvapaikka-alan koulutusohjelman mahdolliseksi siirtämiseksi 

Armeniaan ja muihin itäiseen kumppanuuteen kuuluviin maihin.

c) Puolan ehdotus tietojen jakamiseksi lähtömaita koskevista tietojärjestelmistä.

Edellä ehdotettujen aloitteiden täytäntöönpanoa harkitaan yhteisesti sovitulta pohjalta 

osallistujavaltioiden sosioekonominen tilanne ja käytettävissä oleva rahoitus asianmukaisesti 

huomioon ottaen.

_______________


