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LIITE 

OIKAISU 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 

2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti 

oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 

(Euroopan unionin virallinen lehti L 348, 24. joulukuuta 2008) 

Sivulla 101, 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa: 

on: 

"a) joita koskee maahantulokielto Schengenin rajasäännöstön 13 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;", 

pitää olla: 

"a) joita koskee pääsyn epääminen Schengenin rajasäännöstön 13 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;". 
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Sivulla 103, 10 artiklan 2 kohdassa: 

on: 

"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.", 

pitää olla: 

"2. Ennen kuin ilman huoltajaa matkustava alaikäinen poistetaan jäsenvaltion alueelta, kyseisen 

jäsenvaltion viranomaisten on varmistuttava siitä, että tämä alaikäinen palautetaan jollekin 

perheenjäsenelleen tai nimetylle holhoojalleen taikka että häntä varten on kohdevaltiossa järjestetty 

asianmukainen vastaanotto.". 
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