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Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely  

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus.  

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta 

kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja 

niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen 

(EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Ukraina) 

(COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2016)0236), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan sekä 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut 

ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0150/0216), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 

mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon 

(A8-0274/2016), 

1. vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 
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PERUSTELUT 

Euroopan komission ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa asetusta (EY) N:o 539/2001 ja 

siirtää Ukraina liitteeseen II, jossa vahvistetaan luettelo niistä kolmansista maista, joiden 

kansalaiset eivät tarvitse jäsenvaltioiden ulkorajoja ylittäessään viisumia. Ehdotuksen 

oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 

77 artiklan 2 kohdan a alakohta. Sellaisia Ukrainan kansalaisia, joilla on biometrinen passi, 

koskevan viisumivapauden ehdoksi ei aseteta viisumivapaussopimuksen tekemistä EU:n 

kanssa, sillä Ukraina on jo vapauttanut kaikki EU:n kansalaiset viisumipakosta enintään 

yhden vuoden kestävän oleskelun osalta. 

 

Sen jälkeen, kun Euroopan unioni ja Ukraina lokakuussa 2008 aloittivat vuoropuhelun 

viisumivapaudesta, Euroopan komissio on julkaissut kuusi edistymiskertomusta marraskuussa 

2010 ehdotetun viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta. 

Edistymiskertomuksissa korostetaan huomattavaa ja nopeaa edistymistä vuoden 2014 jälkeen 

ja toimintasuunnitelman toisen vaiheen käynnistämistä, vaikka olosuhteet ovat olleet 

poikkeukselliset ja maalla on ollut sisäisiä ja ulkoisia haasteita. Komission viimeisimmässä 

edistymiskertomuksessa, joka hyväksyttiin 18. joulukuuta 2015, todettiin, että Ukraina oli 

edistynyt riittävästi ja täyttänyt kaikki viisumivapautta koskevassa toimintasuunnitelmassa 

asetetut edellytykset. Esittelijä on iloinen siitä, että viisumivapautta koskeva vuoropuhelu on 

osoittautunut tehokkaaksi työkaluksi vaikeiden ja perusteellisten uudistusten edistämisessä 

erityisesti oikeus- ja sisäasioiden alalla. Esittelijä korostaa myös erittäin myönteistä 

yhteistyötä Ukrainan viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa tämän mietinnön 

laadinnassa. 

 

Viisumivapaus on osa Ukrainan ja Euroopan unionin jatkuvasti tiivistyvää kumppanuutta. 

Ukraina on yksi Euroopan naapuruuspolitiikan ja itäisen kumppanuuden ensisijaisista 

kumppaneista. Kesäkuussa 2014 allekirjoitettu assosiaatiosopimus ja sen samanaikainen 

ratifiointi Ukrainan parlamentissa (Verhovna Rada) ja Euroopan parlamentissa syyskuussa 

2015 ovat vahva merkki ja osoitus siitä, että sekä EU:n että Ukrainan tavoitteena on 

poliittisen assosiaation ja taloudellisen yhdentymisen periaatteisiin perustuva huomattava 

lähentyminen. Viisumipakon poistaminen Ukrainan kansalaisilta, joilla on biometrinen passi, 

olisi konkreettinen todiste tästä yhteisestä pyrkimyksestä ja osoittaisi Ukrainan kansan olevan 

sitoutunut maansa rauhaan ja vakauteen sekä sen eurooppalaiseen ja uudistusmieliseen 

suuntaan. 

 

Viisumipakon poistaminen edistää myös osaltaan ihmisten välisten yhteyksien vahvistumista. 

Sen avulla voidaan myös syventää talous- ja kulttuurisuhteita ja tehostaa poliittista 

vuoropuhelua monista kysymyksistä, muun muassa ihmisoikeuksista ja 

perusvapauksista. Esittelijä muistuttaa myös viisumivapauden vastavuoroisuuden 

periaatteesta: viisumivapautta koskevasta vastavuoroisuudesta, joka hyödyttää sekä EU:n että 

Ukrainan kansalaisia. Lyhytaikaisen oleskelun viisumivapauden ansiosta pystytään myös 

luomaan uusia taloudellisia mahdollisuuksia, kun assosiaatiosopimuksen taloudellinen osio eli 

pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue voidaan panna väliaikaisesti täytäntöön. 

Poliittisesti Ukraina on Maidan-aukion marraskuun 2013 rauhanomaisista mielenosoituksista 

ja vuoden 2014 presidentin- ja parlamenttivaaleista lähtien sitoutunut merkittävään 

poliittiseen ja demokraattiseen muutokseen. Ukrainalla on nyt tilaisuus nykyaikaistua, 

kehittyä todelliseksi demokratiaksi ja taata oikeusvaltion periaatteet. Euroopan unioni pysyy 
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Ukrainan rinnalla tässä prosessissa, joka edellyttää jatkuvia ja kestäviä ponnisteluja. Tätä 

prosessia on edistetty viisumivapautta koskevalla toimintasuunnitelmalla huomattavasti 

erityisesti asiakirjojen turvallisuuden (muun muassa myöntämällä biometriset passit 

tiukimpien kansainvälisten vaatimusten mukaisesti ja ylittämällä toimintasuunnitelman 

vähimmäisvelvoitteet sekä käynnistämällä viisumitietojärjestelmä), rajavalvonnan, korruption 

torjunnan (perustamalla alan neljä tärkeintä laitosta) sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja 

rahanpesun torjunnan aloilla. Tämän osalta esittelijä tukee täysimääräisesti Ukrainan ja 

Europolin välisen strategista ja operatiivista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemistä ja 

katsoo, että sen pitäisi tapahtua nopeasti. Esittelijä korostaa lisäksi, että 

viisumivapausmenettelyssä täytettyjä kriteerejä on noudatettava myöhemminkin aivan kuten 

kaikissa muissakin tämän asetuksen, sellaisena kuin se on muutettuna, liitteeseen II 

siirretyissä tapauksissa. Viisumivapautta koskevan vuoropuhelun puitteissa aikaan saatua 

edistystä on tarpeen seurata tarkasti muiden assosiaatiosopimukseen liittyvien vuoropuhelujen 

puitteissa, erityisesti vuoropuhelussa, joka koskee korruption torjuntaa, johon pitäisi 

jatkossakin olla käytettävissä riittävät määrärahat ja joka edellyttää täydellistä poliittista 

sitoutumista. 

 

Esittelijä on myös ottanut huomioon liikkuvuuden ja muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen 

liittyvät riskit. Esittelijä korostaa, että tällä hetkellä hylkäysprosentti Ukrainan kansalaisten 

hakemissa EU:n viisumeissa on alle kaksi prosenttia. Lisäksi EU:n ja Ukrainan välillä 

marraskuussa 2007 tehty takaisinottosopimus laittomien siirtolaisten palauttamisesta on yksi 

tehokkaimmista, sillä palauttamistaso on yli 80 prosenttia. Se osoittaa, että tämän alan 

yhteistyö on erinomaista ja että sen avulla voidaan lieventää muuttoliikkeen aiheuttamia 

riskejä. Esittelijä kannustaa Ukrainaa jatkamaan rajanylityspaikkojen yhdistämistä Interpolin 

tietokantoihin, biometristen passien myöntämistä ja tiedotuskampanjaa EU:hun ilman 

viisumia matkustamista koskevista oikeuksista ja velvollisuuksista. Euroopan unionin ja 

Ukrainan on kiinnitettävä erityistä huomiota ihmiskauppaan ja viisumivapauden 

väärinkäyttöön, jota harjoittavat ihmiskauppaan liittyvät rikollisjärjestöt. 

 

Esittelijä uskoo, että äänestämällä tämän komission ehdotuksen puolesta parlamentti 

vahvistaa, että kaikki maat, jotka täyttävät kaikki asetetut edellytykset, voivat hyötyä 

viisumivapaudesta, ja muistuttaa, että viisumipakon poistamiseen vaadittuja ehtoja on 

noudatettava jatkuvasti myös päätöksen tultua voimaan. Euroopan unionin uskottavuus ja 

luotettavuus kolmansien maiden kumppanina ja etenkin Euroopan unionin jäseneksi 

tähtäävien naapurimaiden kumppanina riippuu tämän menettelyn noudattamisesta. Kyseinen 

menettely perustuu siihen, että oikeusvaltion, oikeuden ensisijaisuuden ja kansainvälisen 

oikeuden kunnioittaminen on Euroopan unionin perusperiaate, myös Venäjän suorittaman 

Krimin autonomisen tasavallan ja Sevastopolin kaupungin laittoman liittämisen osalta. 

 

Kun otetaan huomioon viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman kriteerien tutkiminen 

ja viisumivapauden merkitys EU:n ja Ukrainan kansalaisille, esittelijä kehottaa 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa tukemaan tätä mietintöä. 
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7.7.2016 

ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta 

kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä 

kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Ukraina), annetun asetuksen 

(EY) N:o 539/2001 muuttamisesta 

(COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)) 

Valmistelija: Jacek Saryusz-Wolski 

 

 

LYHYET PERUSTELUT 

Ulkoasiainvaliokunta on toistuvasti tukenut itäisten kumppanuuden maiden 

viisumimenettelyjen helpottamista ja viisumivapautta, koska se on pitänyt sitä tärkeänä EU:n 

ulko- ja turvallisuuspolitiikan välineenä ja keinona edistää ihmisten välisiä kontakteja ja 

parantaa suhteita EU:hun. Sitä pidetään yhtenä unionin politiikan pääpilareista, jota unionin 

jäsenvaltioiden päämiehet ovat huippukokouksissa toistuvasti korostaneet ja siten antaneet 

vahvan viestin itäisten kumppanuuden maiden kansalaisten tukemisesta. 

 

Viisumivapautta koskeva vuoropuhelu aloitettiin Ukrainan kanssa lokakuussa 2008, 

viisumimenettelyjen helpottamista ja takaisinottoa koskevat sopimukset tulivat voimaan 

1. tammikuuta 2008 ja ensiksi mainittua muutettiin vuonna 2013. Ukraina on viimeisen 

kahden vuoden aikana edistynyt huomattavasti viisumivapautta koskevan 

toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa, kuten komission kahdessa edellisessä 

edistymiskertomuksessa todetaan. 

  

Viisumivapaus tulisi myöntää Ukrainalle mahdollisimman pian ilman lisäviivästyksiä 

tunnustukseksi edistyksestä, jonka maa on saavuttanut lähentymisessään kohti Eurooppaa sen 

jälkeen, kun Ukrainan kansa kaksi vuotta sitten Euromaidan-protesteissa taisteli 

eurooppalaisen vaihtoehdon ja Euroopan demokraattisten arvojen puolesta. 

  

Uudistusprosessin jatkamiseen kannustamiseksi tulisi lisäksi ottaa käyttöön 

seurantamekanismi, jolla varmistetaan EU:n vaikutusvalta korruption vastaisen lainsäädännön 

ja oikeusvaltioperiaatteen täytäntöönpanon seurannassa. Nykyisin käytössä oleva 

keskeyttämismekanismi ei ole riittävä, sillä se keskittyy ainoastaan maahanmuuttoon liittyviin 

riskeihin, ja sitä tulisi täydentää lisäämällä ehto, jonka mukaan asetetut vaatimukset ja 

vertailuarvot on saavutettava pysyvästi. 
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Päätöstä viisumivapauden myöntämisestä Ukrainalle ei tulisi lykätä seurantamekanismin 

perustamiseen asti. Viisumivapaus tulisi myöntää saman tien sillä varauksella, että 

keskeyttämismekanismi otetaan automaattisesti käyttöön heti kun sen yksityiskohtaiset 

toteutustavat on laadittu. 

 

Euromaidan-liikkeen alkamisesta ja protestien aikaansaamista muutoksista lähtien Ukraina on 

viimeisen kahden vuoden aikana aloittanut kunnianhimoisen ja kokonaisvaltaisen 

uudistusprosessin tavoitteenaan luoda aito demokraattinen poliittinen järjestelmä ja 

asianmukaisesti toimiva talous. Näiden uudistusten onnistumisen tulisi mahdollistaa Ukrainan 

siirtymisen entisestä neuvostovaltiosta eurooppalaiseksi valtioksi. Vuodesta 2014 lähtien 

Ukrainassa on ollut ennennäkemättömiä uudistuspyrkimyksiä.  Komissio toteaa, että 

vaadittujen uudistusten täytäntöönpanossa on edistytty, kuten myös korruption vastaisessa 

taistelussa, syyttäjänviraston ja oikeuslaitoksen uudistuksessa sekä demokraattisten 

instituutioiden ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisessa. Uudistukset on kuitenkin pantava 

kokonaisvaltaisesti täytäntöön, eikä tämä tehtävä suinkaan ole ohi. Uuden hallituksen on 

osoitettava tarvittavaa määrätietoisuutta jatkaakseen uudistuksia ja poliittisen vakauden 

tavoittelua, sillä ne ovat kansalaisten tuen lisäksi olennaisen tärkeitä osatekijöitä tehtävän 

onnistumisen kannalta. Viisumivapauden myöntäminen on tunnustus viisumivapautta 

koskevassa toimintasuunnitelmassa asetettujen edellytysten täyttämiseen pyrkimisestä ja siinä 

onnistumisesta. Tämä on sekä symbolinen että konkreettinen tukitoimi EU:lta Ukrainalle ja 

sen kansalaisille. 

 

****** 

Ulkoasianvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 

sisäasioiden valiokuntaa esittämään, että parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn 

kantanaan komission ehdotuksen. 
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27.9.2016 

OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta 

kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä 

kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) 

N:o 539/2001 muuttamisesta (Ukraina) 

(COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)) 

Valmistelija: Heidi Hautala 

 

 

LYHYET PERUSTELUT 

Oikeudellisten asioiden valiokunta on seurannut viime vuoden kuluessa tiiviisti Ukrainan 

tilanteen kehittymistä erityisesti oikeuslaitoksen ja julkishallinnon uudistamisen aloilla. Se on 

seurannut myös tänä aikana tapahtunutta merkittävää lainsäädäntötoimintaa, mukaan luettuina 

perustuslakiin tehtävät tarkistukset ja lainsäädännön yhdenmukaistaminen unionin oikeutta 

vastaavaksi. 

Valiokunnan jäsenistä koostunut valtuuskunta vieraili Kiovassa syyskuussa 2015 tutkiakseen, 

miten parlamentti voisi avustaa paikallisia oikeusviranomaisia – sekä yrityksiä ja kansalaisia 

– luomaan paremmat yhteydet ja suhteet näissä kysymyksissä. Tästä jatkettiin kesäkuussa 

2016 järjestämällä Brysselissä yhteistyössä komission, EU:n neuvontaoperaation (EUAM 

Ukraina) ja Euroopan neuvoston kanssa julkinen kuulemistilaisuus, johon osallistui näillä 

aloilla toimivia julkisia ja yksityisiä ukrainalaisia sidosryhmiä. 

Komissio on kahdessa viimeisimmässä edistymiskertomuksessaan todennut Ukrainan 

saavuttaneen merkittävää edistystä viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman 

täytäntöönpanossa. Tätä edistymistä on hyödynnettävä myöntämällä viisumivapaus, mutta on 

otettava käyttöön mekanismit, joiden avulla voidaan tehokkaasti valvoa 

assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanon edistymistä erityisesti oikeuslaitoksen ja 

julkishallinnon uudistamisen alalla. 

Oikeudellisten asioiden valiokunta on erittäin tyytyväinen voidessaan panna merkille 

saavutetun huomattavan edistymisen, joka käy ilmi komission edistymiskertomuksista ja 

jonka valiokunnan jäsenet ovat voineet omin silmin ja korvin todeta edellä mainittujen 

valtuuskuntavierailun ja julkisen kuulemisen yhteydessä. Olisi kuitenkin korostettava, että 

saavutetun edistyksen käytännön tulosten pelkkä ylläpitäminen ei riitä vaan tulosten varaan 
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on edelleen rakennettava, jotta oikeusvaltion periaatteesta voidaan huolehtia kaikilla Ukrainan 

yhteiskunnan osa-alueilla. Tämä on tärkeää erityisesti, jotta voidaan varmistaa, että 

viisumivapauden myöntäminen ja mahdolliset vastaavat tulevat unionin toimet Ukrainassa 

myötävaikuttavat osaltaan siihen, että maa lähentyy unionin oikeutta ja eurooppalaista 

oikeusperinnettä. 

****** 

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- 

ja sisäasioiden valiokuntaa esittämään, että parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn 

kantanaan komission ehdotuksen. 
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