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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.



PR\1172014FI.docx 3/7 PE632.052v01-00

FI

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5

PERUSTELUT.......................................................................................................................6



PE632.052v01-00 4/7 PR\1172014FI.docx

FI



PR\1172014FI.docx 5/7 PE632.052v01-00

FI

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 neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista 
eroamisen osalta
(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2018)0745),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut 
ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0483/2018),

– 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 (A8-0000/2018),

1. vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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PERUSTELUT

Tausta

Tämä komission ehdotus on osa lainsäädäntötoimenpiteitä, jotka ovat tarpeen unionin 
oikeuden mukauttamiseksi brexitiin. Sen tarkoituksena on selventää Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalaisten tilannetta, kun unionin oikeutta ei enää sovelleta heihin 
viisumipolitiikan alalla.

Tällä hetkellä Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilla on unionin kansalaisina oikeus tulla 
mihin tahansa muuhun jäsenvaltioon ilman viisumia tai muuta vastaavaa muodollisuutta. Kun 
Yhdistynyt kuningaskunta lähtee unionista, maan kansalaisista tulee kuitenkin unionin 
oikeuden nojalla kolmannen maan kansalaisia. Sen vuoksi on määritettävä, sovelletaanko 
heihin viisumipakkoa heidän ylittäessään jäsenvaltioiden ulkorajoja vai vapautetaanko heidät 
tästä vaatimuksesta. 

EU:n viisumisäännöstöä koskevan asetuksen (EY) N:o 539/20011 liitteessä I luetellaan maat, 
joiden kansalaisilla on oltava viisumi, ja liitteessä II luetellaan maat, joiden kansalaisia tämä 
vaatimus ei koske. Asetuksessa vahvistetaan myös kriteerit, joiden perusteella päätetään, 
otetaanko maa liitteeseen I vai II. Lainsäädäntövallan käyttäjien on tehtävä tämä päätös 
tarkistamalla asetusta.

Kuten ehdotuksen perusteluissa selitetään, komissio on arvioinut Yhdistyneen 
kuningaskunnan tilannetta asetuksessa vahvistettuihin kriteereihin nähden (nämä kriteerit 
”liittyvät muun muassa laittomaan maahanmuuttoon, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen, 
taloudellisiin etuihin erityisesti matkailun ja ulkomaankaupan kannalta sekä unionin 
ulkosuhteisiin näiden kolmansien maiden kanssa erityisesti ihmisoikeuksiin ja 
perusvapauksiin liittyvien seikkojen sekä alueelliseen yhtenäisyyteen ja vastavuoroisuuteen 
liittyvien seikkojen osalta”). Komissio tuli siihen tulokseen, että Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalaiset, jotka ovat Britannian kansalaisia, olisi vapautettava viisumipakosta heidän 
matkustaessaan unioniin lyhytaikaista oleskelua varten.

Näin ollen komissio ehdottaa, että Yhdistynyt kuningaskunta lisättäisiin Britannian 
kansalaisten osalta liitteeseen II eli luetteloon viisumipakosta vapautetuista kolmansista 
maista. Se ehdottaa myös kahta uutta teknistä muutosta, jotta uusi oikeudellinen tilanne 
voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon asetuksen tekstissä.

Ehdotuksen 2 a artiklaan sisältyy myös muistutus siitä, että asetuksen (EY) N:o 539/2001 
mukaista vastavuoroisuusmekanismia sovelletaan, jos Yhdistynyt kuningaskunta asettaisi 
viisumivaatimuksen vähintään yhden jäsenvaltion kansalaisille.

Lopuksi 3 artiklassa säädetään, että tämä asetus tulee voimaan 30. maaliskuuta 2019, ja sitä 
sovelletaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona unionin oikeuden soveltaminen 
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan päättyy.

                                               
1 Asetus (EY) N:o 539/2001 on juuri ollut kodifioitavana ja se on korvattu 14. marraskuuta 2018 annetulla 
asetuksella (EU) 2018/1806, joka tulee voimaan 18. joulukuuta 2018. Säädösten viittauksia mukautetaan.
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Esittelijän kanta

Esittelijä katsoo, että komissio on arvioinut asianmukaisesti perusteita, joiden olisi ohjattava 
päätöstä tässä asiassa. Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten vapauttaminen 
viisumipakosta on nykytilanteessa ainoa järkevä päätös.

Tästä syystä esittelijä ehdottaa komission ehdotuksen hyväksymistä ilman tarkistuksia.
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