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Jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla 

olevien henkilöiden rekisteröinti ***I 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. lokakuuta 2017 ehdotuksesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai 

satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinnistä 

annetun neuvoston direktiivin 98/41/EY ja jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai 

satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/65/EU muuttamisesta (COM(2016)0370 – 

C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2016)0370), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan ja 100 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 

Euroopan parlamentille (C8-0209/2016), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. lokakuuta 2016 antaman 

lausunnon1, 

– on kuullut alueiden komiteaa, 

– ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan 

nojalla hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 21. kesäkuuta 

2017 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

                                                 
1 EUVL C 34, 2.2.2017, s. 172. 



– ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien 

sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0168/2017), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

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

korvaa ehdotuksensa toisella taikka muuttaa tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 



P8_TC1-COD(2016)0171 

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. lokakuuta 2017, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/… antamiseksi yhteisön 

jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien 

henkilöiden rekisteröinnistä annetun neuvoston direktiivin 98/41/EY ja jäsenvaltioiden 

satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/65/EU muuttamisesta 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa 

lopullista säädöstä, direktiiviä (EU) 2017/2109.) 


