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Tarkistus 1
Auke Zijlstra

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Yhdistynyt kuningaskunta 
myöntää oleskeluoikeuden monien 
Kansainyhteisöön kuuluvien maiden 
asukkaille Yhdistyneen kuningaskunnan 
vuoden 1981 kansalaisuuslain nojalla.
Koska neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
539/2001 säädetyn viisumivapauden 
soveltamisala on epäselvä, komission olisi 
suoritettava täydellinen vaikutusten ja 
riskien arviointi, jotta saadaan selvyys 
viisumivapauden todellisesta 
soveltamisalasta.

Or. en

Tarkistus 2
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) On tärkeää ottaa huomioon 
Pohjois-Irlannin kansalaisten 
ainutlaatuinen erikoistilanne, sillä heillä 
on pitkänperjantain sopimuksen nojalla 
oikeus kutsua itseään irlantilaisiksi. Sen 
seurauksena Pohjois-Irlannin 
kansalaisten olisi voitava edelleen nauttia 
kaikista unionin kansalaisuuteen 
liittyvistä oikeuksista, jos he asuvat 
Pohjois-Irlannissa, eikä heitä saisi 
kohdella kolmannen maan kansalaisina.
Viisumivapaata matkustamista olisi 
sovellettava Pohjois-Irlannin kansalaisia 
koskevien nykyisten vaatimusten 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 3
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Yhdistyneen kuningaskunnan 
hallitus on ilmoittanut aikomuksestaan olla 
vaatimatta viisumia EU27-maiden 
kansalaisilta, jotka matkustavat 
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lyhyeksi 
ajaksi liike- tai vapaa-ajanmatkalle, siitä 
päivästä alkaen, jolloin unionin 
lainsäädäntöä ei enää sovelleta 
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Jos 
Yhdistynyt kuningaskunta asettaa 
tulevaisuudessa viisumipakon vähintään 
yhden jäsenvaltion kansalaisille, olisi 
sovellettava asetuksen [(EY) N:o 
539/200127 1 artiklan 4 kohdassa] säädettyä 
vastavuoroisuusmekanismia. Euroopan 
parlamentin,neuvoston, komission ja 
jäsenvaltioiden olisi sovellettava 
mekanismia viipymättä.

(6) Yhdistyneen kuningaskunnan 
hallitus on ilmoittanut aikomuksestaan olla 
vaatimatta viisumia EU27-maiden 
kansalaisilta, jotka matkustavat 
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lyhyeksi 
ajaksi liike- tai vapaa-ajanmatkalle, siitä 
päivästä alkaen, jolloin unionin 
lainsäädäntöä ei enää sovelleta 
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Jos 
Yhdistynyt kuningaskunta asettaa 
tulevaisuudessa viisumipakon vähintään 
yhden jäsenvaltion kansalaisille, olisi 
sovellettava asetuksen [(EY) N:o 
539/200127 1 artiklan 4 kohdassa] säädettyä 
vastavuoroisuusmekanismia. Euroopan 
parlamentin, neuvoston, komission ja 
jäsenvaltioiden olisi sovellettava 
viisumivaatimuksiin sovellettavaa 
vastavuoroisuusmekanismia viipymättä.

_________________

27 Ks. alaviite 23.

Or. ro

Tarkistus 4
Emilian Pavel, Maria Gabriela Zoană

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Yhdistyneen kuningaskunnan 
hallitus on ilmoittanut aikomuksestaan olla 
vaatimatta viisumia EU27-maiden 
kansalaisilta, jotka matkustavat 
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lyhyeksi 
ajaksi liike- tai vapaa-ajanmatkalle, siitä 

(6) Yhdistyneen kuningaskunnan 
hallitus on ilmoittanut aikomuksestaan olla 
vaatimatta viisumia EU27-maiden 
kansalaisilta, jotka matkustavat 
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lyhyeksi 
ajaksi liike- tai vapaa-ajanmatkalle, siitä 
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päivästä alkaen, jolloin unionin 
lainsäädäntöä ei enää sovelleta 
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Jos 
Yhdistynyt kuningaskunta asettaa 
tulevaisuudessa viisumipakon vähintään 
yhden jäsenvaltion kansalaisille, olisi 
sovellettava asetuksen [(EY) N:o 
539/200127 1artiklan 4 kohdassa]
säädettyä vastavuoroisuusmekanismia. 
Euroopan parlamentin,neuvoston, 
komission ja jäsenvaltioiden olisi 
sovellettava mekanismia viipymättä.

päivästä alkaen, jolloin unionin 
lainsäädäntöä ei enää sovelleta 
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Jos 
Yhdistynyt kuningaskunta asettaa 
tulevaisuudessa viisumipakon vähintään 
yhden jäsenvaltion kansalaisille, olisi 
sovellettava tässä asetuksessa säädettyä 
vastavuoroisuusmekanismia. Euroopan 
parlamentin, neuvoston, komission ja 
jäsenvaltioiden olisi sovellettava 
mekanismia viipymättä.

Or. en

Tarkistus 5
Emilian Pavel, Maria Gabriela Zoană

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Yhdistynyt kuningaskunta olisi näin 
ollen sisällytettävä [asetuksen (EY) N:o 
539/200128] liitteeseen II Britannian 
kansalaisten osalta.

(7) Yhdistynyt kuningaskunta olisi näin 
ollen sisällytettävä [asetuksen (EY) N:o 
539/200128] liitteeseen II Britannian 
kansalaisten osalta. Tämän ehtona on 
kuitenkin täysin se, että myös Yhdistynyt 
kuningaskunta myöntää kaikille unionin 
kansalaisille vastavuoroisesti 
syrjimättömän viisumivapauden täyttä 
vastavuoroisuutta ja syrjimättömyyttä 
koskevien periaatteiden mukaisesti. Sen 
vuoksi olisi vahvistettava erityinen 
vastavuoroisuusmekanismi, jolla 
vastataan entisen jäsenvaltion 
erityistilanteeseen.

_________________

28 Ks. alaviite 23.

Or. en

Tarkistus 6
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Yhdistynyt kuningaskunta olisi näin 
ollen sisällytettävä [asetuksen (EY) N:o 
539/200128] liitteeseen II Britannian 
kansalaisten osalta.

(7) Yhdistynyt kuningaskunta olisi näin 
ollen sisällytettävä [asetuksen (EY) N:o 
539/200128] liitteeseen II Britannian 
kansalaisten osalta. Tämän ehtona on 
kuitenkin täysin se, että myös Yhdistynyt 
kuningaskunta myöntää kaikille unionin 
kansalaisille vastavuoroisesti 
syrjimättömän viisumivapauden täyttä 
vastavuoroisuutta ja syrjimättömyyttä 
koskevien periaatteiden mukaisesti. Sen 
vuoksi olisi vahvistettava erityinen 
vastavuoroisuusmekanismi, jolla 
vastataan entisen jäsenvaltion 
erityistilanteeseen.

_________________

28 Ks. alaviite 23.

Or. en

Tarkistus 7
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Yhdistynyt kuningaskunta olisi näin 
ollen sisällytettävä [asetuksen (EY) N:o 
539/200128] liitteeseen II Britannian 
kansalaisten osalta.

(7) Yhdistynyt kuningaskunta olisi näin 
ollen sisällytettävä [asetuksen (EY) N:o 
539/200128] liitteeseen II Britannian 
kansalaisten osalta. Tämän ehtona on 
kuitenkin täysin se, että myös Yhdistynyt 
kuningaskunta myöntää kaikille unionin 
kansalaisille vastavuoroisesti 
syrjimättömän viisumivapauden täyttä 
vastavuoroisuutta ja syrjimättömyyttä 
koskevien periaatteiden mukaisesti.

_________________

28 Ks. alaviite 23.

Or. en
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Tarkistus 8
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Pitkänperjantain sopimuksessa on 
15 viittausta unioniin, ja Pohjois-Irlannin 
kansalaiset äänestivät unionissa 
pysymisen puolesta. Siksi on tärkeää, että 
Yhdistyneen kuningaskunnan ero 
unionista ei häiritse pitkänperjantain 
sopimuksessa ja myöhemmissä 
sopimuksissa vahvistettuja pohjoisen ja 
etelän välisen yhteistyön aloja tai estä 
pitkänperjantain sopimuksen minkään 
osan täysimääräistä täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 9
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Pohjois-Irlannin kansalaisten, 
jotka ovat tulevaisuudessa edelleen 
unionin kansalaisia pitkänperjantain 
sopimuksen nojalla, olisi säilytettävä 
kaikki heille unionin kansalaisina 
kuuluvat unionin oikeudet, jos he asuvat 
Pohjois-Irlannissa, mukaan lukien oikeus 
saada eurooppalainen sairaanhoitokortti, 
oikeus unionin kansalaisiin sovellettaviin 
opintomaksuihin ja oikeus poliittiseen 
edustukseen Euroopan parlamentissa.

Or. en

Tarkistus 10
Maria Grapini
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tämän asetuksen olisi tultava 
voimaan 30 päivänä maaliskuuta 2019 eli 
päivänä, jolloin Yhdistynyt kuningaskunta 
eroaa unionista.

(14) Tämän asetuksen olisi tultava 
ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun
Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista.

Or. ro

Tarkistus 11
Emilian Pavel, Maria Gabriela Zoană

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos Yhdistynyt kuningaskuntaasettaa
tulevaisuudessa viisumipakon vähintään 
yhden jäsenvaltionkansalaisille, 
sovelletaan asetuksen [(EY) N:o 
539/200140 1artiklan 4 kohdassa] 
säädettyä vastavuoroisuusmekanismia.
Euroopan parlamentin,neuvoston, 
komission ja jäsenvaltioiden on 
sovellettava mekanismia viipymättä.

Jos Yhdistynyt kuningaskunta asettaa
tulevaisuudessa viisumipakon vähintään 
yhden jäsenvaltion kansalaisille, 
sovelletaan [asetuksen (EY) N:o 
539/200140 1 artiklan 4 kohdan] 
säännöksistä poiketen seuraavia 
säännöksiä:
(a) viisumipakon täytäntöönpanon jälkeen 
asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava 
asiasta viipymättä komissiolle ja 
tiedotettava siitä kirjallisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle;
ilmoituksessa on mainittava viisumipakon 
täytäntöönpanopäivä sekä niiden 
matkustusasiakirjojen ja viisumien tyypit, 
joita se koskee;
(b) 72 tunnin kuluessa tämän kohdan a 
alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen 
vastaanottamisesta komissio hyväksyy 4 c 
artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen 
asetuksen (EY) N:o 539/2001 
muuttamisesta kyseisen asetuksen liitteen 
II soveltamisen keskeyttämiseksi 
tilapäisesti 12 kuukauden ajaksi kaikkien 
Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalaisten osalta. Tässä delegoidussa 
säädöksessä vahvistetaan päivämäärä, 
joka on ajanjaksolla 120 päivää sen 
voimaantulosta ja jona liitteen II 



AM\1174204FI.docx 9/11 PE632.961v01-00

FI

soveltamisen keskeytys tulee voimaan, 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
konsulaateissa käytettävissä olevat 
resurssit. Delegoidussa säädöksessä 
lisätään Yhdistyneen kuningaskunnan 
nimen kohdalle alaviite, jossa ilmoitetaan, 
että viisumivapaus keskeytetään kaikkien 
Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalaisten osalta, ja täsmennetään 
keskeyttämiskausi. Jos komissio tekee e 
alakohdassa tarkoitetun 
lainsäädäntöehdotuksen, tämän 
alakohdan ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitettua keskeyttämiskautta jatketaan 
automaattisesti siihen asti, kunnes 
ehdotus tulee voimaan ja Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa koskevan viittauksen 
siirto liitteestä II liitteeseen I tulee 
voimaan, mutta muussa tapauksessa 
tämän alakohdan ensimmäisen virkkeen 
mukaisesti hyväksytyssä delegoidussa 
säädöksessä säädettyä viisumivapauden 
keskeyttämiskautta jatketaan 
automaattisesti siihen asti, kunnes 
Yhdistynyt kuningaskunta poistaa 
viisumipakon asianomaisen jäsenvaltion 
tai asianomaisten jäsenvaltioiden 
kansalaisilta ja kaikkien jäsenvaltioiden 
kansalaisten viisumivapaus palautetaan.
Tämän alakohdan kolmannessa 
virkkeessä tarkoitettua alaviitettä 
muutetaan vastaavasti. Tämän 
keskeyttämiskauden aikana Yhdistyneen 
kuningaskunnan kaikilla kansalaisilla on 
oltava viisumi jäsenvaltioiden ulkorajoja 
ylittäessään, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 
539/2001 4 artiklan soveltamista;
(c) välittömästi b alakohdassa tarkoitetun 
delegoidun säädöksen hyväksymisen 
jälkeen komissio ryhtyy Euroopan 
parlamenttia ja neuvostoa kuultuaan 
toimenpiteisiin Yhdistyneen 
kuningaskunnan viranomaisiin nähden 
viisumivapauden palauttamiseksi ja 
tiedottaa näistä toimenpiteistä viipymättä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle;
(d) kaikki myöhemmät ilmoitukset, joita 
jokin toinen jäsenvaltio tekee a alakohdan 
nojalla b alakohdan mukaisesti 
hyväksyttyjen toimenpiteiden 
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soveltamiskaudella, on yhdistettävä 
näihin käynnissä oleviin menettelyihin 
pidentämättä mainituissa alakohdissa 
säädettyjä määräaikoja tai kausia;
(e) jos Yhdistynyt kuningaskunta ei ole 
poistanut viisumipakkoa kuuden 
kuukauden kuluessa b alakohdassa 
tarkoitetun delegoidun säädöksen 
voimaantulosta komissio voi tehdä 
säädösehdotuksen asetuksen (EY) N:o 
539/2001 muuttamisesta Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa koskevan viittauksen 
siirtämiseksi kyseisen asetuksen 
liitteestä II liitteeseen I;
(f) jos Yhdistynyt kuningaskunta poistaa 
viisumipakon asianomaisen jäsenvaltion 
tai asianomaisten jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava asiasta välittömästi 
komissiolle ja tiedotettava siitä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Edellä 
olevan b alakohdan mukaisesti 
hyväksytyn delegoidun säädöksen 
voimassaolo päättyy seitsemän päivän 
kuluttua tämän alakohdan ensimmäisessä 
virkkeessä tarkoitetusta julkaisemisesta.
Jos Yhdistynyt kuningaskunta on alkanut 
soveltaa viisumipakkoa kahden tai 
useamman jäsenvaltion kansalaisiin, 
delegoidun säädöksen voimassaolo 
päättyy seitsemän päivän kuluttua 
viimeistä jäsenvaltiota, jonka kansalaisiin
viisumipakkoa sovellettiin, koskevan 
ilmoituksen julkaisemisesta. Edellä 
olevan b alakohdan kolmannessa 
virkkeessä tarkoitettu alaviite poistetaan 
asianomaisen delegoidun säädöksen 
voimassaolon päättyessä. Komissio 
julkaisee kyseistä voimassaolon 
päättymistä koskevan ilmoituksen 
viipymättä Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä. Jos Yhdistynyt kuningaskunta 
poistaa viisumipakon mutta asianomainen 
jäsenvaltio ei ole ilmoittanut tai 
asianomaiset jäsenvaltiot eivät ole 
ilmoittaneet siitä tämän alakohdan 
ensimmäisen alakohdan mukaisesti, 
komissio toteuttaa omasta aloitteestaan 
viipymättä tämän alakohdan viidennessä 
virkkeessä tarkoitetun julkaisemisen, ja 
tämän alakohdan toista alakohtaa 
sovelletaan.
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Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio soveltavat tätä mekanismia 
viipymättä.
Tämän artiklan nojalla annettu delegoitu 
säädös tulee voimaan ainoastaan, jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

_________________

40 Ks. alaviite 23.

Or. en

Tarkistus 12
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä 
maaliskuuta 2019.

Tämän asetuksen olisi tultava 
ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun 
Yhdistynyt kuningaskunta eroaa 
unionista.

Or. ro
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