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EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS) ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2018 ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n matkustustieto- ja -
lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 515/2014, (EU) 
2016/399 ja (EU) 2016/1624 muuttamisesta (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 
2016/0357A(COD))
(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2016)0731),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan, 77 artiklan 2 kohdan b ja d alakohdan ja 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan, 
joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-
0466/2016),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 27. huhtikuuta 2017 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 14. syyskuuta 2017 tekemän päätöksen, jolla 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle myönnettiin lupa jakaa 
edellä mainittu komission ehdotus ja laatia siitä kaksi erillistä lainsäädäntömietintöä,

– ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan 
mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 25. huhtikuuta 
2018 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 246, 28.7.2017, s. 28.



– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A8-
0322/2017),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan parlamentin ja neuvoston yhteisen 
lausuman;

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

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 
2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi 
Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten 
(EU) N:o 1077/2011, (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 ja (EU) 
2017/2226 muuttamisesta

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa 
lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2018/1240.)



LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteinen lausuma

ETIAS-tietojärjestelmän, ETIAS-keskusyksikön ja kansallisten ETIAS-yksiköiden toiminta- 

ja ylläpitokustannukset katetaan kokonaisuudessaan maksuista saaduilla tuloilla. Maksua 

olisi tarvittaessa mukautettava kustannukset huomioon ottaen. Se sisältää sekä EU:n 

jäsenvaltioille että Schengenin säännöstöön liittyneille maille tästä aiheutuvat kustannukset 

ETIAS-asetuksen säännösten mukaisesti. ETIAS-tietojärjestelmän kehittämisestä, nykyisen 

kansallisen rajainfrastruktuurin integroinnista ja liittämisestä yhdenmukaiseen kansalliseen 

rajapintaan, yhdenmukaisen kansallisen rajapinnan ylläpidosta, ETIAS-keskusyksikön ja 

kansallisten ETIAS-yksiköiden perustamisesta aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien 

EU:n jäsenvaltioille ja Schengenin säännöstöön liittyneille maille aiheutuvat kustannukset, 

katetaan sisäisen turvallisuuden rahastosta (ulkorajat ja viisumiasiat) ja sen seuraajasta 

(seuraajista).

Sen vuoksi näitä kustannuksia ei pitäisi ottaa huomioon laskettaessa Schengenin 

säännöstöön liittyneiden maiden maksuosuutta ETIAS-järjestelmään kyseisen 

liittymissopimuksen sekä Schengenin säännöstöön liittyneiden maiden osallistumista 

virastojen toimintaan koskevien erityisjärjestelyjen perusteella. Tämä olisi otettava 

huomioon erityisesti sisäisen turvallisuuden rahaston (ulkorajat ja viisumiasiat) seuraajasta 

käytävissä neuvotteluissa ja Schengenin säännöstöön liittyneiden maiden osallistumista 

koskevissa erityisjärjestelyissä.

Euroopan parlamentti ja neuvosto kehottavat komissiota tekemään ehdotuksen tämän 

asetuksen 95 artiklassa säädetyistä erityisjärjestelyistä viipymättä sen hyväksymisen 

jälkeen.


