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Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä - Tilannekatsaus

Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän luominen vuoteen 2012 mennessä on yksi EU:n 

toimielinten tärkeimmistä tavoitteista oikeus- ja sisäasioiden alalla.

Dublin-asetus oli yksi keskeisistä keskustelunaiheista sekä sisäasiainministerien epävirallisessa 

kokouksessa Sopotissa 18. heinäkuuta että oikeus- ja sisäasioiden neuvoston istunnossa 

22. syyskuuta 2011. Puheenjohtajavaltio on tehnyt näiden keskustelujen pohjalta kolme keskeistä 

johtopäätöstä:

1. Valtuuskuntien suuri enemmistö katsoo, että unionin turvapaikkasäännöstön ei tulisi sisältää 

järjestelmää Dublin-asetuksen mukaisten siirtojen keskeyttämiseksi. Valtuuskuntien 

tärkeimmät huolenaiheet liittyvät uuden houkuttimen syntymiseen ja säännöstön epätasaiseen 

täytäntöönpanoon EU:ssa.
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2. Valtuuskunnat ilmoittivat olevansa periaatteessa kiinnostuneita kehittämään unionin 

varhaisvaroitusjärjestelmää ja toimintavalmiuksia turvapaikkakriisien yhteydessä; tässä 

yhteydessä toteutettaisiin asteittain toimia niin sisäisistä kuin ulkoisistakin seikoista johtuviin 

mahdollisiin kriiseihin puuttumiseksi ajoissa ja suunniteltaisiin prosessin käytännön 

lopputulosta. Ne korostivat operatiivisen yhteistyön merkitystä ja Euroopan turvapaikka-

asioiden tukivirastolle EASOlle osoitettavaa keskeistä roolia tiedon keräämisessä ja 

vaihtamisessa ja erityisen paineen alaisiksi joutuvien jäsenvaltioiden tarpeiden arvioimisessa 

sen toimeksiannon mukaisesti. Valtuuskunnat pyysivät puheenjohtajavaltiota miettimään 

tapoja ryhtyä kehittämään unionin varhaisvaroitusjärjestelmää ja toimintavalmiuksia.

3. Kaikki valtuuskunnat katsovat solidaarisuuden olevan välttämätön osa Euroopan yhteistä 

turvapaikkajärjestelmää ja että solidaarisuus ja keskinäinen luottamus kuuluvat 

erottamattomasti yhteen. Todellisen käytännön solidaarisuuden ei missään nimessä tulisi 

kääntyä ilman ehtoja niille jäsenvaltioille annettavaksi avuksi, jotka eivät osoita riittävää 

tahtoa tai tavoitteellisuutta säännöstön panemiseksi asianmukaisesti täytäntöön ja joille on 

tästä syystä muun muassa kerääntynyt suuri määrä keskeneräisiä tapauksia.

Puheenjohtajavaltio on 22. syyskuuta 2011 jälkeen perustanut työskentelynsä näille 

johtopäätöksille. Näiden johtopäätösten perusteella puheenjohtajavaltio ja tuleva 

puheenjohtajavaltio Tanska esittivät maahanmuutto-, raja- ja turvapaikka-asioiden strategiselle 

komitealle SCIFAlle asiakirjan, jossa esitellään turvapaikkakriiseihin sovellettavia varhaisvaroitus-, 

valmius- ja hallinnointimenettelyjä (asiak. 15055/11). Tämän asian käsittelyä jatketaan 

marraskuussa puheenjohtajavaltion laatiman tekstiehdotuksen pohjalta.

Puheenjohtajavaltio esitti kompromissiehdotuksia, jotka koskevat ehdotusta 

turvapaikkamenettelydirektiivin uudelleenlaatimiseksi. Asiantuntijat keskustelivat ehdotuksista 

5. lokakuuta 2011. Puheenjohtajavaltio laatii lisää kompromissiehdotuksia, joista asiantuntijat 

keskustelevat marraskuussa.
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Turvapaikkatyöryhmä käsitteli18. lokakuuta myös useita kompromissiehdotuksia, jotka koskivat 

ehdotusta vastaanotto-olosuhteista annetun direktiivin uudelleenlaatimiseksi. Puheenjohtajavaltion 

käsitys on, että nämä neuvottelut etenevät rakentavassa hengessä ja ehdotetun säädöksen keskeiset 

poliittiset kysymykset saadaan ratkaistua.

Eurodac-asetuksen käsittely on keskeytetty. Valtuuskuntien suuri enemmistö tukee sellaisen 

lausekkeen lisäämistä Eurodac-asetukseen, jonka perusteella jäsenvaltiot voivat antaa 

lainvalvontaviranomaisilleen tiukoin ehdoin pääsyn Eurodacin keskustietokantaan terrorismin ja 

järjestäytyneen rikollisuuden torjuntatarkoituksessa.

Vastaavuustaulukoihin liittyvä kysymys on ainoa avoin kysymys, joka estää aseman määrittelyä 

koskevan direktiivin uudelleenlaadintaa koskevan ehdotuksen hyväksymisen. Euroopan parlamentti 

hyväksyi 20. lokakuuta 2011 neuvoston ja komission välisen horisontaalisen poliittisen 

yhteisymmärryksen tästä asiasta; näin ollen Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta 

voidaan hyväksyä täysistunnossa 24.-27. lokakuuta 2011 pidettävällä istuntokaudella.

Puheenjohtajavaltio katsoo, että neuvottelut Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän 

muodostavista eri välineistä edistyvät rakentavassa hengessä, ja aikoo jatkaa intensiivistä 

työskentelyään oikeus- ja sisäasioiden neuvoston joulukuun istunnossa käytäviä jatkokeskusteluja 

ajatellen sekä aloittaa ennen vuoden 2011 loppua kolmikantaneuvottelut Euroopan parlamentin 

kanssa niistä välineistä, joista saadaan muodostettua neuvoston yhteinen kanta.

_________________


