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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yksinkertaistetusta 
menettelystä henkilötarkastuksissa ulkorajoilla siten, että jäsenvaltiot hyväksyvät 
kauttakulussa alueidensa läpi yksipuolisesti tietyt Sveitsin ja Liechtensteinin myöntämät 
oleskeluluvat tehdyn päätöksen N:o 896/2006/EY muuttamisesta
(KOM(2007)0508 – C6-0280/2007 – 2007/0186(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0508),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 62 artiklan 
2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C6-0280/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
sekä ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A6-0000/2007),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 9 KAPPALE

(9) Koska toteutettavan toimen tavoite 
vaikuttaa suoraan viisumeja koskevaan 
yhteisön säännöstöön eikä tavoitetta voida 
riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden 
toimin, vaan se voidaan toiminnan 
laajuuden ja vaikutusten takia paremmin 
saavuttaa yhteisön tasolla, yhteisö voi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan yhteisön 

Koska toteutettavan toimen tavoite 
vaikuttaa suoraan ulkorajoja koskevaan 
yhteisön säännöstöön eikä tavoitetta voida 
riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden 
toimin, vaan se voidaan toiminnan 
laajuuden ja vaikutusten takia paremmin 
saavuttaa yhteisön tasolla, yhteisö voi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan yhteisön 
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perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, 
mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
tarpeen.

perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, 
mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
tarpeen.

Perustelu

Tämä päätös liittyy ulkorajoja koskevaan yhteisön säännöstöön, kuten otsikossa sanotaan 
(henkilötarkastukset ulkorajoilla), eikä viisumeihin. 

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 9 A KAPPALE (uusi)

(9 a) Islannin ja Norjan osalta tämä 
puitepäätös on osa Euroopan unionin 
neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan 
kuningaskunnan välillä näiden kahden 
valtion osallistumisesta Schengenin 
säännöstön täytäntöönpanoon, 
soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyssä 
sopimuksessa tarkoitettujen Schengenin 
säännöstön määräysten kehittämistä, 
jotka kuuluvat tietyistä kyseisen
sopimuksen yksityiskohtaisista 
soveltamissäännöistä tehdyn neuvoston 
päätöksen 1999/437/EY1 1 artiklan 
A kohdan soveltamisalaan.
_______________
1 EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

Perustelu

Tällä teknisellä tarkistuksella pyritään yhdenmukaistamaan tämän päätöksen johdanto-osan 
kappaleet alkuperäisen päätöksen johdanto-osan kappaleiden kanssa (päätös 896/2006/EY –
johdanto-osan kappale 11). 

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 10 KAPPALE

(10) Euroopan unionista tehtyyn 
sopimukseen ja Euroopan yhteisön 

Poistetaan.
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perustamissopimukseen liitetyn, 
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin 
asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 
2 artiklan mukaisesti Irlanti ja Yhdistynyt 
kuningaskunta eivät osallistu tämän 
päätöksen tekemiseen. 

Perustelu

Katso uudet11 a ja 11 b johdantokappaleet.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 11 KAPPALE

(11) Euroopan unionista tehtyyn 
sopimukseen ja Euroopan yhteisön 
perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan 
asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 
2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu 
päätöksen tekemiseen, tämä päätös ei sido 
Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskassa,

(11) Euroopan unionista tehtyyn 
sopimukseen ja Euroopan yhteisön 
perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan 
asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 
2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu 
päätöksen tekemiseen, tämä päätös ei sido 
Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskassa.
Koska tämä päätös perustuu Schengenin 
säännöstöön Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen kolmannen osan 
IV osaston määräysten nojalla, Tanskan 
on edellä mainitun pöytäkirjan 5 artiklan 
mukaisesti päätettävä kuuden kuukauden 
kuluessa tämän päätöksen 
antamispäivästä, saattaako se asetuksen 
osaksi kansallista lainsäädäntöään vai ei.

Perustelu

Tällä teknisellä tarkistuksella pyritään yhdenmukaistamaan tämän päätöksen johdanto-osan 
kappaleet alkuperäisen päätöksen johdanto-osan kappaleiden kanssa (päätös 896/2006/EY –
johdanto-osan kappale 12). 

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 11 A KAPPALE (uusi)

(11 a) Tällä päätöksellä kehitetään 
sellaisia Schengenin säännöstön 
määräyksiä, joihin Yhdistynyt 
kuningaskunta ei osallistu Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin
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yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä 
saada osallistua joihinkin Schengenin 
säännöstön määräyksiin 29 päivänä 
toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston 
päätöksen 2000/365/EY1 mukaisesti. 
Yhdistynyt kuningaskunta ei tämän 
vuoksi osallistu päätöksen tekemiseen, 
päätös ei sido sitä, eikä päätöstä sovelleta 
siihen.
____________
1 EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.

Perustelu

Tällä teknisellä tarkistuksella pyritään yhdenmukaistamaan tämän päätöksen johdanto-osan 
kappaleet alkuperäisen päätöksen johdanto-osan kappaleiden kanssa (päätös 896/2006/EY –
johdanto-osan kappale 13). 

Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 11 B KAPPALE (uusi)

(11 b)Tällä päätöksellä kehitetään 
sellaisia Schengenin säännöstön 
määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu 
Irlannin pyynnöstä saada osallistua 
joihinkin Schengenin säännöstön 
määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 
tehdyn neuvoston päätöksen 
2002/192/EY1 mukaisesti. Irlanti ei sen 
vuoksi osallistu tämän asetuksen 
antamiseen eikä asetus sido sitä eikä 
asetusta sovelleta siihen.
_______________
2 EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.

Perustelu

Tällä teknisellä tarkistuksella pyritään yhdenmukaistamaan tämän päätöksen johdanto-osan 
kappaleet alkuperäisen päätöksen johdanto-osan kappaleiden kanssa (päätös 896/2006/EY –
johdanto-osan kappale 14). 
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Tarkistus 7
4 ARTIKLA

Tämä päätös on osoitettu Bulgarialle ja 
Romanialle.

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille 
Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen mukaisesti.

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään yhdenmukaistamaan tämän päätöksen 4 artikla alkuperäisen 
päätöksen 6 artiklan kanssa (päätös 896/2006/EY). Koska tällä ehdotuksella on tarkoitus 
muuttaa vuoden 2006 päätöstä, se on osoitettava samoille jäsenvaltioille kuin alkuperäinen 
päätös on osoitettu.


	696371fi.doc

