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Tarkistus 24
Monica Luisa Macovei

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Schengen-alue, jossa tarkastukset on 
poistettu sisärajoilta, perustuu siihen, että 
jäsenvaltiot toteuttavat tehokkaasti 
liitännäistoimia ulkorajojen, 
viisumipolitiikan, Schengenin 
tietojärjestelmän, tietosuojan, 
poliisiyhteistyön, rikosasioissa tehtävän 
oikeudellisen yhteistyön ja 
huumausainepolitiikan aloilla.

(1) Schengen-alue, jossa tarkastukset on 
poistettu sisärajoilta ja jonka ytimessä 
vallitsee keskinäinen luottamus 
jäsenvaltioiden keskuudessa, perustuu 
siihen, että jäsenvaltiot toteuttavat 
tehokkaasti liitännäistoimia ulkorajojen, 
viisumipolitiikan, Schengenin 
tietojärjestelmän, tietosuojan, 
poliisiyhteistyön, rikosasioissa tehtävän 
oikeudellisen yhteistyön, korruption 
torjumisen ja järjestäytyneen 
rikollisuuden sekä huumausainepolitiikan 
aloilla.

Or. en

Tarkistus 25
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Schengen-alue on yksi tärkeimmistä 
unionin saavutuksista, jota useimmat 
kansalaiset arvostavat ja jolla 
varmistetaan vapaa liikkuvuus. Sen 
vuoksi valvonnan ja tarkastusten 
suorittamatta jättäminen sisärajoilla olisi 
turvattava.

Or. en
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Tarkistus 26
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jotta voidaan varmistaa Schengenin 
säännöstön soveltaminen, tarvitaan 
erityinen arviointimekanismi, sillä 
Schengenin säännöstön soveltaminen 
edellyttää yhdenmukaisia ja korkeatasoisia 
vaatimuksia ja toisaalta sisärajoilla 
tehtävistä tarkastuksista luopuneiden 
jäsenvaltioiden välillä on oltava luja 
keskinäinen luottamus. Mekanismin olisi 
perustuttava komission ja kyseisten 
jäsenvaltioiden tiiviiseen yhteistyöhön.

(3) Jotta voidaan varmistaa Schengenin 
säännöstön soveltaminen sekä 
ehdokasvaltioissa että jäsenvaltioissa, 
joihin Euroopan unionista tehtyyn 
sopimukseen ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn 
asiaa koskevan pöytäkirjan mukaisesti 
Schengenin säännöstöä sovelletaan 
täysimääräisesti tai osittain, tarvitaan 
erityinen ja yhdenmukainen
arviointimekanismi. Mekanismilla olisi 
varmistettava, että Schengenin säännöstön 
soveltamisessa noudatetaan 
yhdenmukaisia ja korkeatasoisia 
vaatimuksia ja toisaalta sisärajoilla 
tehtävistä tarkastuksista luopuneiden 
jäsenvaltioiden välillä säilytetään luja 
keskinäinen luottamus. Mekanismin olisi 
perustuttava komission ja kyseisten 
jäsenvaltioiden tiiviiseen yhteistyöhön.

Or. ro

Tarkistus 27
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tukholman ohjelmassa todetaan, että 
"Schengen-alueen arviointi tulee edelleen 
olemaan keskeisen tärkeää ja että 
arviointia olisi sen vuoksi parannettava 
vahvistamalla Frontexin asemaa tällä 
alalla".

(5) Tukholman ohjelmassa todetaan, että 
"Schengen-alueen arviointi tulee edelleen 
olemaan keskeisen tärkeää".
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Or. en

Tarkistus 28
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Vaatimuksen täyttävän 
ehdokasvaltion olisi voitava liittyä ilman 
merkittävää viivettä.

Or. en

Tarkistus 29
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Aiemmista arvioinneista saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että tarvitaan 
johdonmukainen arviointimekanismi, joka 
kattaa kaikki Schengenin säännöstön osa-
alueet lukuun ottamatta niitä aloja, joita 
varten EU:n lainsäädännössä on jo luotu 
erityinen arviointimekanismi.

(7) Aiemmista arvioinneista saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että tarvitaan 
johdonmukainen, avoin ja yhdenmukainen
arviointimekanismi, joka kattaa kaikki 
Schengenin säännöstön osa-alueet lukuun 
ottamatta niitä aloja, joita varten EU:n 
lainsäädännössä on jo luotu erityinen 
arviointimekanismi.

Or. ro

Perustelu

Aiemmista arvioinneista saadut kokemukset ovat myös osoittaneet, että tarvitaan entistä 
enemmän avoimuutta ja ennustettavuutta, millä varmistetaan, että Schengenin säännöstön 
soveltamisen arviointi suoritetaan selkeiden ja yhdenmukaisten kriteerien perusteella.

Tarkistus 30
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Aiemmista arvioinneista saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että tarvitaan 
johdonmukainen arviointimekanismi, joka 
kattaa kaikki Schengenin säännöstön osa-
alueet lukuun ottamatta niitä aloja, joita 
varten EU:n lainsäädännössä on jo luotu 
erityinen arviointimekanismi.

(7) Aiemmista arvioinneista saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että tarvitaan 
johdonmukainen arviointimekanismi, joka 
kattaa kaikki Schengenin säännöstön osa-
alueet, lukuun ottamatta niitä aloja, joita 
varten EU:n lainsäädännössä on jo luotu 
erityinen arviointimekanismi, 
oikeuslaitoksen uudistamisen ja 
korruption ja järjestyneen rikollisuuden 
torjumisen.

Or. en

Tarkistus 31
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Aiemmista arvioinneista saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että tarvitaan 
johdonmukainen arviointimekanismi, joka 
kattaa kaikki Schengenin säännöstön osa-
alueet lukuun ottamatta niitä aloja, joita 
varten EU:n lainsäädännössä on jo luotu 
erityinen arviointimekanismi.

(7) Aiemmista arvioinneista saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että tarvitaan 
johdonmukainen arviointimekanismi, joka 
kattaa kaikki Schengenin säännöstön osa-
alueet.

Or. en

Tarkistus 32
Timothy Kirkhope

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(7 a) Arviointimekanismissa olisi lisäksi 
otettava huomioon korruptiota ja 
järjestäytynyttä rikollisuutta koskeva 
tilanne.

Or. en

Perustelu

Uskottavaan Schengenin arviointimekanismiin on sisällyttävä jo aikaisemmin laadittujen 
perusteiden lisäksi menetelmät, joilla arvioidaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota 
koskevaa tilannetta, koska tämä liittyy suoraan rajatarkastustoimintaan, tietokantojen 
ylläpitoon jne.

Tarkistus 33
Carlos Coelho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jäsenvaltioiden olisi osallistuttava 
tiiviisti arviointiprosessiin. Tämän
asetuksen täytäntöönpanotoimenpiteistä
olisi päätettävä soveltaen
hallintomenettelyä, josta säädetään
menettelystä komissiolle siirrettyä
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
4 artiklassa.

(8) Jäsenvaltioiden olisi osallistuttava 
tiiviisti arviointiprosessiin. Jotta 
varmistetaan yhdenmukaiset edellytykset 
tämän asetuksen täytäntöönpanolle 
erityisesti mitä tulee monivuotisen 
arviointiohjelman ja vuosiohjelman 
ensimmäisen osuuden hyväksymiseen ja 
mukauttamiseen, tulosten luokittelua 
koskevien suositusten tekemiseen ja 
ennalta ilmoitettavien käyntien 
järjestämiseen, jotta varmistetaan 
jäsenvaltion hyväksymän 
toimintasuunnitelman täytäntöönpano 
havaittujen heikkouksien korjaamiseksi, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovalta. Tätä valtaa olisi 
käytettävä noudattaen yleisistä säännöistä 
ja periaatteista, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 
16. helmikuuta 2001 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 
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Or. en

Tarkistus 34
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Arviointimekanismiin olisi 
sisällytettävä avoimet, tehokkaat ja selkeät 
säännöt, jotka koskevat arvioinnissa 
käytettäviä menetelmiä, pätevien 
asiantuntijoiden käyttöä paikalle tehtävissä 
käynneissä sekä arvioinnin yhteydessä 
tehtyjen havaintojen seurantaa. 
Menetelmiin olisi erityisesti sisällytettävä 
paikalle tehtäviä yllätyskäyntejä, joilla 
täydennetään ennalta ilmoitettuja käyntejä 
etenkin rajavalvontaa ja viisumeja 
koskevissa asioissa.

(9) Arviointimekanismin olisi perustuttava 
unionin näkökulmaan ja siihen olisi 
sisällytettävä avoimet, tehokkaat ja selkeät 
säännöt, jotka koskevat arvioinnissa 
käytettäviä menetelmiä, pätevien 
asiantuntijoiden käyttöä paikalle tehtävissä 
käynneissä sekä arvioinnin yhteydessä 
tehtyjen havaintojen seurantaa. 
Menetelmiin olisi erityisesti sisällytettävä 
paikalle tehtäviä yllätyskäyntejä, joilla 
täydennetään ennalta ilmoitettuja käyntejä 
etenkin rajavalvontaa ja viisumeja 
koskevissa asioissa.

Or. en

Tarkistus 35
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Arviointimekanismin puitteissa olisi 
myös varmistettava, että jäsenvaltiot 
noudattavat lainsäädäntöä, joka koskee 
tarkastusten poistamista sisärajoilta ja 
jäsenvaltioiden alueella tehtäviä 
tarkastuksia. Koska nämä määräykset 

(10) Arviointimekanismin puitteissa olisi 
myös varmistettava, että jäsenvaltiot 
noudattavat lainsäädäntöä, joka koskee 
tarkastusten poistamista sisärajoilta ja 
jäsenvaltioiden alueella tehtäviä 
tarkastuksia. Vastuu paikalle tehtävistä 
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eivät erityisen luonteensa vuoksi vaikuta 
jäsenvaltioiden sisäiseen turvallisuuteen,
vastuu paikalle tehtävistä käynneistä olisi 
annettava yksinomaan komissiolle.

käynneistä olisi annettava komission 
virkamiehille yhteistyössä jäsenvaltioiden 
asiantuntijoiden ja Euroopan parlamentin 
edustajien kanssa.

Or. en

Tarkistus 36
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Komissiolla on erityisen tärkeä 
rooli arviointiohjelmien koordinoinnin 
varmistamisessa ja seurantamenettelyn 
valvonnassa. Lisäksi komission olisi 
lisättävä riippumattomuutta, avoimuutta 
ja vastuullisuutta sekä edistettävä 
keskinäistä luottamusta asianomaisten 
osapuolten keskuudessa.

Or. en

Tarkistus 37
Monica Luisa Macovei

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Arvioinnissa olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota perusoikeuksien 
kunnioittamiseen Schengenin säännöstön 
soveltamisen yhteydessä.

(11) Arvioinnissa olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota perusoikeuksien ja 
tietosuojan kunnioittamiseen Schengenin 
säännöstön soveltamisen yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 38
Carlos Coelho
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Euroopan tietosuojavaltuutetun ja 
kansallisten valvontaviranomaisten olisi 
toimivaltansa puitteissa osallistuttava 
paikalle tehtäviin käynteihin, jotka 
koskevat tietosuojaa.

Or. en

Tarkistus 39
Carlos Coelho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Arviointimekanismin olisi 
toimittava tukimekanismina, jos 
Schengenin säännöstöä täysimääräisesti 
tai osittain soveltavassa jäsenvaltiossa 
havaitaan vakava puute, jolla on 
mahdollisesti huomattava vaikutus 
Schengenin alueen sisäiseen 
turvallisuuteen. Jos kyseessä oleva 
jäsenvaltio ei pysty kuuden kuukauden 
kuluessa ja Frontexin asiantuntijoiden 
avulla korjaamaan puutetta, olisi oltava 
mahdollista toteuttaa seurantatoimia ja 
määrätä seuraamuksia.

Or. en

Tarkistus 40
Carlos Coelho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b) Seuraamuksiin voivat sisältyä 
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muiden Schengen alueen jäsenvaltioiden 
väliaikaisesti palauttamat rajatarkastukset 
sisärajoilla. Rajatarkastusten väliaikainen 
palauttaminen sisärajoilla olisi 
toteutettava neuvoston päätöksestä, 
ainoastaan poikkeustapauksissa ja siten, 
että osittainen tai täysimääräinen 
rajavalvonta on mahdollista ja että kesto 
on rajoitettu kuuteen kuukauteen.

Or. en

Tarkistus 41
Stavros Lambrinidis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Arviointimekanismin olisi 
toimittava tukimekanismina, jos 
havaitaan vakava puute, jolla on 
mahdollisesti huomattava vaikutus 
Schengenin alueen sisäiseen 
turvallisuuteen. Jos kyseessä oleva 
jäsenvaltio ei pysty kuuden kuukauden 
kuluessa ja Frontexin asiantuntijoiden 
avulla korjaamaan puutetta, olisi oltava 
mahdollista toteuttaa seurantatoimia ja 
määrätä seuraamuksia, jotka voisivat 
johtaa rajatarkastusten palauttamiseen 
rajoitetuksi ajaksi täysimääräisesti 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 78 artiklan 3 kohtaa ja 
80 artiklaa noudattaen.

Or. en

Tarkistus 42
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(13 a) Komissio päättää yhteistyössä 
neuvoston kanssa seurantatoimista, joihin 
sisältyy seuraamuksia ja jotka voivat 
johtaa rajatarkastusten väliaikaiseen 
palauttamiseen. Rajatarkastusten 
käyttöönoton yhteydessä komission olisi 
toteutettava taloudellista korvausta 
koskevia toimenpiteitä asianomaisten 
jäsenvaltioiden tueksi.

Or. en

Tarkistus 43
Monica Luisa Macovei

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan 
arviointimekanismi Schengenin säännöstön 
soveltamisen varmistamista varten niissä 
jäsenvaltioissa, joihin Schengenin 
säännöstöä sovelletaan täysimääräisesti.

Tällä asetuksella perustetaan 
arviointimekanismi Schengenin säännöstön 
soveltamisen varmistamista varten niissä 
jäsenvaltioissa, joihin Schengenin 
säännöstöä sovelletaan täysimääräisesti, 
sekä vahvistetaan liitännäistoimet 
ulkorajojen, viisumipolitiikan, 
Schengenin tietojärjestelmän, tietosuojan, 
poliisiyhteistyön, rikosasioissa tehtävän 
oikeudellisen yhteistyön ja 
huumausainepolitiikan aloilla.

Or. en

Tarkistus 44
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot, joihin Schengenin 
säännöstöä sovelletaan Euroopan 
unionista tehtyyn sopimukseen ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen liitetyn asiaa koskevan 
pöytäkirjan mukaisesti osittain, 
osallistuvat arviointimekanismiin 
kummankin tarkoituksen osalta siinä 
määrin kuin ne osallistuvat Schengenin 
säännöstöön.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti osallistuvat 
arviointimekanismiin siltä osin kuin ne osallistuvat Schengenin säännöstöön. Tämän on 
oltava erillinen kohta, jotta säännöstä sovelletaan sekä liittymistä edeltäviin että liittymisen 
jälkeisiin arviointeihin.

Tarkistus 45
Monica Luisa Macovei

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vastaa arviointimekanismin 
täytäntöönpanosta läheisessä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa ja EU:n elinten 
tuella tässä asetuksessa esitetyn mukaisesti.

1. Komissio vastaa arviointimekanismin 
täytäntöönpanosta läheisessä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa ja EU:n elinten 
tuella tässä asetuksessa esitetyn mukaisesti, 
Frontex, Europol ja Eurojust mukaan 
luettuina.

Or. en

Tarkistus 46
Carlos Coelho

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii viisi vuotta kattavan 
monivuotisen arviointiohjelman 15 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen viimeistään kuusi kuukautta 
ennen seuraavan viisivuotiskauden alkua.

1. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädökset viisi vuotta 
kattavan monivuotisen arviointiohjelman 
laatimiseksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 47
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Monivuotisessa ohjelmassa luetellaan 
kunakin vuonna arvioitavat jäsenvaltiot. 
Kukin jäsenvaltio arvioidaan ainakin 
kerran kunkin viisivuotiskauden aikana. 
Jäsenvaltioiden arviointijärjestys riippuu 
riskianalyysista, jossa otetaan huomioon 
muuttopaineet, sisäinen turvallisuus,
edellisestä arvioinnista kulunut aika ja 
tarve säilyttää tasapaino arvioitavana 
olevien Schengenin säännöstön määräysten 
välillä.

2. Monivuotisessa ohjelmassa luetellaan 
kunakin vuonna arvioitavat jäsenvaltiot. 
Kukin jäsenvaltio arvioidaan ainakin 
kerran kunkin viisivuotiskauden aikana. 
Jäsenvaltioiden arviointijärjestys riippuu 
tasapainoisesta maantieteellisestä 
edustuksesta, edellisestä arvioinnista 
kuluneesta ajasta ja tarpeesta säilyttää 
tasapaino arvioitavana olevien Schengenin 
säännöstön määräysten välillä.

Or. en

Perustelu

Maahanmuuttoon liittyviä seikkoja ei voida pitää sopivana rajavalvonnan laadun 
indikaattorina.

Tarkistus 48
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Frontexin on toimitettava komissiolle 
viimeistään 30 päivänä syyskuuta kunakin 
vuonna riskianalyysi, jossa otetaan 
huomioon muuttopaineet sekä annetaan 
suosituksia tulevan vuoden arviointien 
painopisteistä. Suosituksissa on viitattava 
tiettyihin ulkorajojen osiin ja tiettyihin 
rajanylityspaikkoihin, jotka on arvioitava 
tulevana vuonna monivuotisen ohjelman 
puitteissa. Komissio välittää kyseisen 
riskianalyysin jäsenvaltioille.

1. Frontexin on toimitettava komissiolle 
viimeistään 30 päivänä syyskuuta kunakin 
vuonna arvio, jossa annetaan suosituksia 
tulevan vuoden arviointien painopisteistä. 
Suosituksissa on viitattava tiettyihin 
ulkorajojen osiin ja tiettyihin 
rajanylityspaikkoihin, jotka on arvioitava
tulevana vuonna monivuotisen ohjelman 
puitteissa. Komissio välittää kyseisen 
arvion jäsenvaltioille ja Euroopan 
parlamentille.

Or. en

Tarkistus 49
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Frontexin on toimitettava komissiolle 
viimeistään 30 päivänä syyskuuta kunakin 
vuonna riskianalyysi, jossa otetaan 
huomioon muuttopaineet sekä annetaan 
suosituksia tulevan vuoden arviointien 
painopisteistä. Suosituksissa on viitattava 
tiettyihin ulkorajojen osiin ja tiettyihin 
rajanylityspaikkoihin, jotka on arvioitava 
tulevana vuonna monivuotisen ohjelman 
puitteissa. Komissio välittää kyseisen 
riskianalyysin jäsenvaltioille.

1. Frontexin on toimitettava komissiolle 
viimeistään 30 päivänä syyskuuta kunakin 
vuonna riskianalyysi, jossa otetaan 
huomioon muuttopaineet sekä annetaan 
suosituksia tulevan vuoden arviointien 
painopisteistä. Suosituksissa on viitattava 
tiettyihin ulkorajojen osiin ja tiettyihin 
rajanylityspaikkoihin, jotka on arvioitava 
tulevana vuonna monivuotisen ohjelman 
puitteissa. Komissio välittää kyseisen 
riskianalyysin jäsenvaltioille ja 
asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä 
Euroopan parlamentille.

Or. ro

Tarkistus 50
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Frontexin on toimitettava komissiolle 
viimeistään 30 päivänä syyskuuta kunakin 
vuonna riskianalyysi, jossa otetaan 
huomioon muuttopaineet sekä annetaan 
suosituksia tulevan vuoden arviointien 
painopisteistä. Suosituksissa on viitattava 
tiettyihin ulkorajojen osiin ja tiettyihin 
rajanylityspaikkoihin, jotka on arvioitava 
tulevana vuonna monivuotisen ohjelman 
puitteissa. Komissio välittää kyseisen 
riskianalyysin jäsenvaltioille.

1. Frontexin on toimitettava komissiolle 
viimeistään 30 päivänä syyskuuta kunakin 
vuonna riskianalyysi, jossa otetaan 
huomioon muuttopaineet sekä annetaan 
suosituksia tulevan vuoden arviointien 
painopisteistä. Suosituksissa on viitattava 
tiettyihin ulkorajojen osiin ja tiettyihin 
rajanylityspaikkoihin, jotka on arvioitava 
tulevana vuonna monivuotisen ohjelman 
puitteissa. Komissio välittää kyseisen 
riskianalyysin jäsenvaltioille ja Euroopan 
parlamentille.

Or. en

Tarkistus 51
Monica Luisa Macovei

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Europolin on toimitettava komissiolle 
viimeistään 30 päivänä syyskuuta 
kunakin vuonna riskianalyysi vakavista 
rikoksista, terrorismista, korruptiosta ja 
järjestäytyneestä rikollisuudesta, jotka 
vahingoittavat johonkin unionin 
politiikkaan kuuluvaa yhteistä etua, 
sisäinen turvallisuus mukaan luettuna, 
sekä suositukset tulevan vuoden 
arviointien painopisteistä. Suosituksissa 
on viitattava tiettyihin ulkorajojen osiin ja 
tiettyihin rajanylityspaikkoihin, jotka on 
arvioitava tulevana vuonna monivuotisen 
ohjelman puitteissa. Komissio välittää 
kyseisen riskianalyysin jäsenvaltioille.

Or. en
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Tarkistus 52
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Perusoikeusviraston on toimitettava 
komissiolle samaan 1 kohdassa 
säädettyyn määräaikaan mennessä 
perusoikeustilannetta ulko- ja sisärajoilla 
koskeva riskianalyysi, jossa kiinnitetään 
erityisesti huomiota tarkastusten 
poistamiseen sisärajoilla ja annetaan 
suosituksia tulevan vuoden arviointien 
painopisteistä. Komissio välittää kyseisen 
riskianalyysin jäsenvaltioille ja Euroopan 
parlamentille.

Or. en

Tarkistus 53
Mariya Nedelcheva

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Frontexin on toimitettava komissiolle 
samaan 1 kohdassa säädettyyn 
määräaikaan mennessä erillinen 
riskianalyysi sekä suositukset arviointien 
painopisteistä, jotka on pantava täytäntöön 
tekemällä tulevana vuonna yllätyskäyntejä 
paikalle. Suositukset voivat koskea mitä 
tahansa aluetta tai tiettyä alaa, ja niissä on 
lueteltava ainakin kymmenen ulkorajojen 
osaa ja kymmenen rajanylityspaikkaa.

2. Frontexin on toimitettava komissiolle 
samaan 1 kohdassa säädettyyn 
määräaikaan mennessä erillinen 
riskianalyysi sekä suositukset arviointien 
painopisteistä, jotka on pantava täytäntöön 
tekemällä tulevana vuonna yllätyskäyntejä 
paikalle. Suositukset voivat koskea mitä 
tahansa aluetta tai tiettyä alaa, ja niissä on 
lueteltava ainakin kymmenen ulkorajojen 
osaa ja kymmenen rajanylityspaikkaa. 
Suositusten olisi perustuttava Schengen-
alueen toimintaa koskeviin todellisiin 
riskeihin eikä pelkästään hypoteettisiin 
riskeihin. 
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Or. en

Perustelu

On tärkeää erottaa todelliset riskit (esimerkiksi tiedossa olevat laittomien maahanmuuttajien 
rajanylityspaikat) hypoteettisista riskeistä (esimerkiksi maahanmuuttovirtojen lisääntymiseen 
liittyvät oletukset ja odotukset).

Tarkistus 54
Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Frontexin on toimitettava komissiolle 
samaan 1 kohdassa säädettyyn 
määräaikaan mennessä erillinen 
riskianalyysi sekä suositukset arviointien 
painopisteistä, jotka on pantava täytäntöön 
tekemällä tulevana vuonna yllätyskäyntejä 
paikalle. Suositukset voivat koskea mitä 
tahansa aluetta tai tiettyä alaa, ja niissä on 
lueteltava ainakin kymmenen ulkorajojen 
osaa ja kymmenen rajanylityspaikkaa.

2. Frontexin on toimitettava komissiolle 
samaan 1 kohdassa säädettyyn 
määräaikaan mennessä erillinen 
riskianalyysi sekä suositukset arviointien 
painopisteistä, jotka on pantava täytäntöön 
tekemällä tulevana vuonna yllätyskäyntejä 
paikalle. Suosituksissa voidaan ottaa 
huomioon Frontexin vuosikertomus, ne 
voivat koskea mitä tahansa aluetta tai 
tiettyä alaa ja niissä on lueteltava ainakin 
kymmenen ulkorajojen osaa ja kymmenen
rajanylityspaikkaa.

Or. en

Tarkistus 55
Monica Luisa Macovei

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Europolin on toimitettava komissiolle 
samaan 1 kohdassa säädettyyn 
määräaikaan mennessä erillinen 
riskianalyysi sekä suositukset arviointien 
painopisteistä, jotka on pantava sisäisen 
turvallisuuden alalla täytäntöön tekemällä 
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tulevana vuonna yllätyskäyntejä paikalle.

Or. en

Tarkistus 56
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle vastauksensa 
kyselylomakkeeseen kuuden viikon 
kuluessa kyselylomakkeen lähettämisestä. 
Komissio asettaa vastaukset muiden 
jäsenvaltioiden saataville.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle vastauksensa 
kyselylomakkeeseen kuuden viikon 
kuluessa kyselylomakkeen lähettämisestä. 
Komissio asettaa vastaukset muiden 
jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin 
saataville.

Or. en

Tarkistus 57
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii vuosittaisen 
arviointiohjelman viimeistään 30 päivänä 
marraskuuta edellisenä vuonna, ottaen 
huomioon Frontexin 6 artiklan mukaisesti 
tekemän riskianalyysin, 7 artiklassa 
tarkoitettuun kyselylomakkeeseen annetut 
vastaukset ja tarvittaessa muut tietolähteet. 
Ohjelmaan voi sisältyä seuraavien 
seikkojen arviointi:

1. Komissio laatii vuosittaisen 
arviointiohjelman viimeistään 30 päivänä 
marraskuuta edellisenä vuonna, ottaen 
huomioon 7 artiklassa tarkoitettuun 
kyselylomakkeeseen annetut vastaukset ja 
tarvittaessa muut tietolähteet. Ohjelmaan 
voi sisältyä seuraavien seikkojen arviointi:

Or. en
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Tarkistus 58
Monica Luisa Macovei

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii vuosittaisen 
arviointiohjelman viimeistään 30 päivänä 
marraskuuta edellisenä vuonna, ottaen 
huomioon Frontexin 6 artiklan mukaisesti 
tekemän riskianalyysin, 7 artiklassa 
tarkoitettuun kyselylomakkeeseen annetut 
vastaukset ja tarvittaessa muut tietolähteet. 
Ohjelmaan voi sisältyä seuraavien 
seikkojen arviointi:

1. Komissio laatii vuosittaisen 
arviointiohjelman viimeistään 30 päivänä 
marraskuuta edellisenä vuonna, ottaen 
huomioon Frontexin ja Europolin 
6 artiklan mukaisesti tekemän 
riskianalyysin, 7 artiklassa tarkoitettuun 
kyselylomakkeeseen annetut vastaukset ja 
tarvittaessa muut tietolähteet. Ohjelmaan 
voi sisältyä seuraavien seikkojen arviointi:

Or. en

Tarkistus 59
Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Schengenin säännöstön tai sen osien 
soveltaminen yhdessä jäsenvaltiossa, joka 
määritetään monivuotisessa ohjelmassa,

– Schengenin säännöstön tai tarvittaessa 
sen osien soveltaminen yhdessä 
jäsenvaltiossa, joka määritetään 
monivuotisessa ohjelmassa,

Or. en

Tarkistus 60
Monica Luisa Macovei

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Schengenin säännöstön tai sen osien 
soveltaminen yhdessä jäsenvaltiossa, joka 

– Schengenin säännöstön tai sen osien ja 
1 artiklassa tarkoitettujen 
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määritetään monivuotisessa ohjelmassa, liitännäistoimien soveltaminen yhdessä 
jäsenvaltiossa, joka määritetään 
monivuotisessa ohjelmassa,

Or. en

Tarkistus 61
Monica Luisa Macovei

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tiettyjen Schengenin säännöstön 
määräysten soveltaminen useissa 
jäsenvaltioissa (temaattiset arvioinnit),

– tiettyjen Schengenin säännöstön 
määräysten ja 1 artiklassa tarkoitettujen 
liitännäistoimien soveltaminen useissa 
jäsenvaltioissa (temaattiset arvioinnit),

Or. en

Tarkistus 62
Monica Luisa Macovei

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Schengenin säännöstön soveltaminen 
useissa jäsenvaltioissa (alueelliset 
arvioinnit).

– Schengenin säännöstön ja 1 artiklassa 
tarkoitettujen liitännäistoimien 
soveltaminen useissa jäsenvaltioissa 
(alueelliset arvioinnit).

Or. en

Tarkistus 63
Carlos Coelho

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäljempänä 15 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
hyväksytyn ohjelman ensimmäisessä 
osuudessa luetellaan ne jäsenvaltiot, jotka 
monivuotisen ohjelman mukaan arvioidaan 
seuraavana vuonna. Tässä osuudessa 
luetellaan ne alat, jotka on tarkoitus 
arvioida, sekä paikalle tehtävät käynnit.

2. Ohjelman ensimmäisessä osuudessa 
luetellaan ne jäsenvaltiot, jotka 
monivuotisen ohjelman mukaan arvioidaan 
seuraavana vuonna. Tässä osuudessa 
luetellaan ne alat, jotka on tarkoitus 
arvioida, sekä paikalle tehtävät käynnit.
Komissio hyväksyy ohjelman 
ensimmäisen osuuden 
täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 64
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Asiantuntijoilla on oltava asianmukainen 
pätevyys, myös vankka teoreettinen 
osaaminen ja käytännön kokemusta 
arviointimekanismin kattamilta aloilta sekä 
hyvät tiedot arvioinnin periaatteista, 
menettelyistä ja tekniikoista, ja lisäksi 
asiantuntijoiden on kyettävä ilmaisemaan 
itseään tehokkaasti yhteisellä kielellä.

4. Asiantuntijoilla on oltava asianmukainen 
pätevyys, myös vankka teoreettinen 
osaaminen ja käytännön kokemusta 
arviointimekanismin kattamilta aloilta, 
perusoikeuksien noudattaminen mukaan 
luettuna, sekä hyvät tiedot arvioinnin 
periaatteista, menettelyistä ja tekniikoista, 
ja lisäksi asiantuntijoiden on kyettävä 
ilmaisemaan itseään tehokkaasti yhteisellä 
kielellä.

Or. en

Tarkistus 65
Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio pyytää jäsenvaltioita 
nimeämään asiantuntijat, jotka ovat 
käytettävissä asianomaisiin paikalle 
tehtäviin käynteihin, ja ilmoittamaan, 
minkä alan asiantuntijoita he ovat. 
Ennalta ilmoitettavia käyntejä varten 
komissio pyytää jäsenvaltioita nimeämään 
asiantuntijat viimeistään kuusi viikkoa 
ennen paikalle tehtävää suunniteltua 
käyntiä. Jäsenvaltion on nimettävä 
asiantuntija viikon kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta. Yllätyskäyntejä varten 
komissio pyytää jäsenvaltioita nimeämään 
asiantuntijat korkeintaan kaksi viikkoa 
ennen paikan päälle tehtävää 
suunniteltua käyntiä. Jäsenvaltion on 
nimettävä asiantuntija 72 tunnin kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta. 
Jäsenvaltioiden ja nimettyjen 
asiantuntijoiden on sitouduttava 
noudattamaan paikalle tehtäviä 
yllätyskäyntejä koskevaa 
salassapitovelvollisuutta.

Or. en

Tarkistus 66
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi pyytää Frontexia, 
Europolia, Eurojustia tai muita keskeisiä 
EU:n elimiä nimeämään edustajan, joka 
osallistuu tarkkailijana niiden toimialaan 
kuuluvalla alalla tehtävään käyntiin.

2. Komissio voi pyytää Frontexia, 
Europolia, Eurojustia, Euroopan 
parlamenttia tai muita keskeisiä EU:n 
elimiä nimeämään edustajan, joka 
osallistuu tarkkailijana niiden toimialaan 
kuuluvalla alalla tehtävään käyntiin.

Or. en



PE464.941v01-00 24/38 AM\867412FI.doc

FI

Tarkistus 67
Mariya Nedelcheva

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi pyytää Frontexia, 
Europolia, Eurojustia tai muita keskeisiä 
EU:n elimiä nimeämään edustajan, joka 
osallistuu tarkkailijana niiden toimialaan 
kuuluvalla alalla tehtävään käyntiin.

2. Komissio voi pyytää Frontexia, 
Europolia ja/tai Eurojustia nimeämään 
edustajan, joka osallistuu tarkkailijana 
niiden toimialaan kuuluvalla alalla 
tehtävään käyntiin. Komissio määrittelee 
osallistuvia edustajia varten selkeän 
toimeksiannon, kesto, vastuukysymykset 
ja tehtävät mukaan luettuina.

Or. en

Perustelu

Tarkan luettelon pitäminen virastoista ja EU:n elimistä, jotka voivat osallistua 
asiantuntijoiden kanssa, selkeyttää toimeksiantoa ja estää arviointiryhmiä sekaantumasta 
EU:n muiden elinten tehtäviin. Tällä estetään toiminnan ja resurssien päällekkäisyys. Tällä 
menettelyllä hälvennetään kaikki epäilykset jäsenvaltioita koskevista mielivaltaisista 
päätöksistä.

Tarkistus 68
Carlos Coelho

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan tietosuojavaltuutettu ja 
kansalliset valvontaviranomaiset on 
toimivaltansa puitteissa kutsuttava 
osallistumaan paikalle tehtäviin 
käynteihin, jotka koskevat tietosuojaa.

Or. en
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Tarkistus 69
Hubert Pirker

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Käynnin kohteena olevan jäsenvaltion 
on huolehdittava siitä, että
asiantuntijaryhmä voi olla suoraan 
yhteydessä asiaankuuluviin henkilöihin.
Sen on varmistettava, että ryhmällä on 
pääsy kaikille arvioinnin kannalta 
tarpeellisille alueille ja kaikkiin 
tarpeellisiin tiloihin ja että ryhmällä on 
mahdollisuus tutustua kaikkiin arvioinnissa 
tarvittaviin asiakirjoihin. Sen on 
huolehdittava siitä, että ryhmä voi suorittaa 
toimeksiantonsa eli varmistaa arvioitavana 
olevaan alaan liittyvän toiminnan.

4. Käynnin kohteena olevan jäsenvaltion 
on huolehdittava siitä, että 
asiantuntijaryhmä voi olla suoraan 
yhteydessä asiaankuuluviin henkilöihin. 
Sen on varmistettava, että ryhmällä on 
pääsy kaikille arvioinnin kannalta 
tarpeellisille alueille ja kaikkiin 
tarpeellisiin tiloihin ja että ryhmällä on 
mahdollisuus tutustua kaikkiin arvioinnissa 
tarvittaviin asiakirjoihin. Sen on 
huolehdittava siitä, että ryhmä voi suorittaa 
toimeksiantonsa eli varmistaa arvioitavana 
olevaan alaan liittyvän toiminnan 
erityisesti huolehtimalla, että käytettävissä 
on henkilöstöä, joka hoitaa tilapäiset 
käännökset ja tulkkauksen jäsenvaltion 
kielestä yhteiseen kieleen 9 artiklan 
4 kohdan mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 70
Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Käynnin kohteena oleva jäsenvaltio 
nimeää yhteyshenkilön, joka huolehtii 
käyntiin liittyvistä käytännön järjestelyistä. 
Jäsenvaltioiden on huolehdittava omien 
asiantuntijoidensa matka- ja 
majoitusjärjestelyistä. Komissio korvaa 
käynteihin osallistuvien asiantuntijoiden 
matka- ja majoituskustannukset.

7. Käynnin kohteena oleva jäsenvaltio 
nimeää yhteyshenkilön, joka huolehtii 
käyntiin liittyvistä käytännön järjestelyistä. 
Jäsenvaltioiden on huolehdittava omien 
asiantuntijoidensa matka- ja 
majoitusjärjestelyistä. Komissio korvaa 
käynteihin osallistuvien asiantuntijoiden 
matka- ja majoituskustannukset. Paikalle 
tehtävien yllätyskäyntien osalta komissio 
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nimeää yhteyshenkilön, joka huolehtii 
käyntiin liittyvistä käytännön 
järjestelyistä.

Or. en

Perustelu

Paikalle tehtäviin yllätyskäynteihin liittyy tiukka aikarajoitus, ja siksi on tarpeen, että 
komissio vastaa käyntiin liittyvistä käytännön järjestelyistä huolehtivan yhteyshenkilön 
nimeämisestä.

Tarkistus 71
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisesta arvioinnista laaditaan 
kertomus. Se perustuu paikalle tehdyn 
käynnin havaintoihin ja kyselylomakkeen 
tietoihin.

1. Jokaisesta arvioinnista laaditaan 
kertomus. Se perustuu paikalle tehdyn 
käynnin havaintoihin ja kyselylomakkeen 
tietoihin. Sen on sisällettävä 
perusteellinen arvio Schengenin 
säännöstön noudattamisesta sekä 
oikeuslaitoksen uudistamista ja 
korruption ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaa koskevat 
vertailuarvot komission päätösten 
C(2006)6569 ja C(2006)6570 mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 72
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Ennalta ilmoitettuihin, paikalle 
tehtyihin käynteihin perustuvan 
kertomuksen laatii ryhmä käynnin aikana. 

(b) Ennalta ilmoitettuihin, paikalle 
tehtyihin käynteihin perustuvan 
kertomuksen laatii ryhmä käynnin aikana. 
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Komission virkamiehellä on 
kokonaisvastuu kertomuksen laatimisesta 
sekä sen oikeellisuudesta ja laadusta. Jos 
asiasta esiintyy erimielisyyttä, on ryhmän 
pyrittävä saamaan aikaan sovitteluratkaisu. 
Kertomukseen voidaan kirjata eriäviä 
mielipiteitä.

Komission virkamiehellä on 
kokonaisvastuu kertomuksen laatimisesta 
sekä sen oikeellisuudesta ja laadusta. Jos 
asiasta esiintyy erimielisyyttä, on ryhmän 
pyrittävä saamaan aikaan sovitteluratkaisu. 
Kertomukseen kirjataan eriävät 
mielipiteet.

Or. en

Tarkistus 73
Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kertomuksessa analysoidaan tarpeen 
mukaan laatuun, määrään, toimintaan, 
hallintoon ja organisaatioon liittyviä 
seikkoja sekä luetellaan arvioinnin aikana 
mahdollisesti havaitut puutteet tai 
heikkoudet. Kertomuksessa annetaan 
suosituksia korjaaviksi toimiksi ja 
asetetaan määräaika niiden 
täytäntöönpanolle.

2. Kertomuksessa analysoidaan tarpeen 
mukaan laatuun, määrään, toimintaan, 
hallintoon ja organisaatioon liittyviä 
seikkoja sekä luetellaan arvioinnin aikana 
mahdollisesti havaitut asianomaisten 
jäsenvaltioiden valvonnassa ja sen 
ulottumattomissa olevat puutteet tai 
heikkoudet. Kertomuksessa annetaan 
asianomaisille jäsenvaltioille ja 
komissiolle tarvittaessa suosituksia 
korjaaviksi tai täydentäviksi toimiksi ja 
asetetaan määräaika niiden 
täytäntöönpanolle.

Or. en

Tarkistus 74
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio toimittaa kertomuksen 
käynnin kohteena olleelle jäsenvaltiolle 
kuuden viikon kuluessa paikalle tehdystä 

4. Komissio toimittaa kertomuksen 
käynnin kohteena olleelle jäsenvaltiolle 
neljän viikon kuluessa paikalle tehdystä 
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käynnistä tai kyselylomakkeeseen 
annettujen vastausten vastaanottamisesta. 
Jäsenvaltion on esitettävä kertomusta 
koskevat huomautuksensa kahden viikon 
kuluessa.

käynnistä tai kyselylomakkeeseen 
annettujen vastausten vastaanottamisesta. 
Jäsenvaltion on esitettävä kertomusta 
koskevat huomautuksensa kahden viikon 
kuluessa.

Or. en

Perustelu

Järjestelmän vakavia puutteita varten tarvitaan nopeaa reagointia Schengen järjestelmää 
koskevan luottamuksen säilyttämiseksi.

Tarkistus 75
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission asiantuntija esittää kertomuksen 
sekä jäsenvaltion antaman vastauksen 
15 artiklan mukaisesti perustetulle 
komitealle. Jäsenvaltioita pyydetään 
esittämään huomautuksensa 
kyselylomakkeeseen annetuista 
vastauksista, kertomuksesta ja kyseisen 
jäsenvaltion esittämistä huomautuksista.

Komission asiantuntija esittää kertomuksen 
sekä jäsenvaltion antaman vastauksen 
15 artiklan mukaisesti perustetulle 
komitealle ja Euroopan parlamentille. 
Jäsenvaltioita pyydetään esittämään 
huomautuksensa kyselylomakkeeseen 
annetuista vastauksista, kertomuksesta ja 
kyseisen jäsenvaltion esittämistä 
huomautuksista.

Or. en

Tarkistus 76
Carlos Coelho

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa 3 kohdassa tarkoitettua 
tulosten luokittelua koskevat suositukset 
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksiä antaakseen 
3 kohdassa tarkoitettua tulosten luokittelua 
koskevat suositukset. Nämä 
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menettelyä noudattaen. täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 77
Mariya Nedelcheva, Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Käynnin kohteena olleen jäsenvaltion on 
esitettävä kuukauden kuluessa 
kertomuksen antamisesta komissiolle 
toimintasuunnitelma, jossa esitetään, miten 
se aikoo korjata havaitut heikkoudet.

Käynnin kohteena olleen jäsenvaltion on 
esitettävä kuukauden kuluessa 
kertomuksen antamisesta komissiolle 
toimintasuunnitelma, jossa esitetään, miten 
se aikoo korjata havaitut heikkoudet. Jos 
komission kertomus perustuu 
alakohtaisiin tai alueellisiin arviointeihin 
ja koskee useampaa kuin yhtä 
jäsenvaltiota, jäsenvaltioiden 
toimintasuunnitelmia on koordinoitava.

Or. en

Tarkistus 78
Sarah Ludford, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on annettava komissiolle 
selvitys toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanosta kuuden kuukauden 
kuluessa kertomuksen vastaanottamisesta 
ja jatkettava selvitysten antamista kolmen 
kuukauden välein kunnes 
toimintasuunnitelmaa on pantu täytäntöön 
kokonaisuudessaan. Havaittujen 
heikkouksien vakavuudesta ja niiden 
korjaamiseksi toteutetuista toimista 

Jäsenvaltion on annettava komissiolle 
selvitys toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanosta neljän kuukauden 
kuluessa kertomuksen vastaanottamisesta 
ja jatkettava selvitysten antamista kolmen 
kuukauden välein kunnes 
toimintasuunnitelmaa on pantu täytäntöön 
kokonaisuudessaan. Havaittujen 
heikkouksien vakavuudesta ja niiden 
korjaamiseksi toteutetuista toimista 
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riippuen komissio voi päättää tehdä ennalta 
ilmoitettavia käyntejä 15 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen varmistaakseen 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanon. 
Komissio voi järjestää myös 
yllätyskäyntejä paikalle.

riippuen komissio voi päättää tehdä ennalta 
ilmoitettavia käyntejä 15 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen varmistaakseen 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanon. 
Komissio voi järjestää myös 
yllätyskäyntejä paikalle.

Or. en

Perustelu

Järjestelmän vakavia puutteita varten tarvitaan nopeaa reagointia Schengen järjestelmää 
koskevan luottamuksen säilyttämiseksi.

Tarkistus 79
Carlos Coelho

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on annettava komissiolle 
selvitys toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanosta kuuden kuukauden 
kuluessa kertomuksen vastaanottamisesta 
ja jatkettava selvitysten antamista kolmen 
kuukauden välein kunnes 
toimintasuunnitelmaa on pantu täytäntöön 
kokonaisuudessaan. Havaittujen 
heikkouksien vakavuudesta ja niiden 
korjaamiseksi toteutetuista toimista 
riippuen komissio voi päättää tehdä 
ennalta ilmoitettavia käyntejä 15 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen varmistaakseen 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanon. 
Komissio voi järjestää myös 
yllätyskäyntejä paikalle.

Jäsenvaltion on annettava komissiolle 
selvitys toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanosta kuuden kuukauden 
kuluessa kertomuksen vastaanottamisesta 
ja jatkettava selvitysten antamista kolmen 
kuukauden välein kunnes 
toimintasuunnitelmaa on pantu täytäntöön 
kokonaisuudessaan. Havaittujen 
heikkouksien vakavuudesta ja niiden 
korjaamiseksi toteutetuista toimista 
riippuen komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä tehdäkseen 
paikalle ennalta ilmoitettavia käyntejä 
varmistaakseen toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanon. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Komissio voi järjestää myös 
yllätyskäyntejä paikalle.

Or. en
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Tarkistus 80
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tiedottaa 15 artiklan mukaisesti 
perustetulle komitealle säännöllisesti 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta.

Komissio tiedottaa 15 artiklan mukaisesti 
perustetulle komitealle säännöllisesti 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta.
Euroopan parlamentti voi myös pyytää 
komissiota ilmoittamaan, missä vaiheessa 
toimintasuunnitelman täytäntöönpano on.

Or. ro

Perustelu

Euroopan parlamentilla on oltava mahdollisuus pyytää komissiolta tietoa siitä, minkälaista 
edistystä täytäntöönpanon suhteen on tapahtunut jäsenvaltioiden laatimissa 
toimintaohjelmissa, joilla reagoidaan Schengenin säännöstön puutteelliseen soveltamiseen.

Tarkistus 81
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos paikalle tehtävän käynnin aikana
paljastuu vakava puute, jolla on 
huomattava vaikutus yhden tai useamman 
jäsenvaltion yleiseen turvallisuustasoon, 
komissio ilmoittaa tästä neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille mahdollisimman 
pian joko omasta aloitteestaan tai 
jäsenvaltion pyynnöstä.

7. Jos paikalle tehtävää käyntiä koskeva 
kertomus sisältää yhden tai useamman 
13 artiklan 3 kohdan c alakohdan 
mukaisesti luokiteltavan havainnon, 
komissio ilmoittaa tästä neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille mahdollisimman 
pian joko omasta aloitteestaan tai 
jäsenvaltion pyynnöstä.

Or. en
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Tarkistus 82
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos paikalle tehtävän käynnin aikana 
paljastuu vakava puute, jolla on 
huomattava vaikutus yhden tai useamman 
jäsenvaltion yleiseen turvallisuustasoon, 
komissio ilmoittaa tästä neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille mahdollisimman 
pian joko omasta aloitteestaan tai 
jäsenvaltion pyynnöstä.

7. Jos paikalle tehtävän käynnin aikana 
paljastuu vakava puute, jolla on 
huomattava vaikutus yhden tai useamman 
jäsenvaltion yleiseen turvallisuustasoon, 
komissio ilmoittaa tästä neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille mahdollisimman 
pian ja tiedottaa niille säännöllisesti 
kuuden kuukauden tukijakson aikana 
13 a artiklan mukaisesti sekä tehtyään 
seurantaa ja mahdollisia seuraamuksia 
koskevan lopullisen päätöksen 
13 b artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 83
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos paikalle tehtävän käynnin aikana 
paljastuu vakava puute, jolla on 
huomattava vaikutus yhden tai useamman 
jäsenvaltion yleiseen turvallisuustasoon, 
komissio ilmoittaa tästä neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille mahdollisimman 
pian joko omasta aloitteestaan tai 
jäsenvaltion pyynnöstä.

7. Jos paikalle tehtävän käynnin aikana 
paljastuu vakava puute, jolla on 
huomattava vaikutus yhden tai useamman 
jäsenvaltion yleiseen turvallisuustasoon, 
komissio ilmoittaa tästä neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille mahdollisimman 
pian joko omasta aloitteestaan tai 
Euroopan parlamentin tai jäsenvaltion 
pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 84
Carlos Coelho
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Ehdotus asetukseksi
13 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 b artikla

Seurantamenettely
Kuuden kuukauden kuluttua 13 artiklan 
7 kohdassa tarkoitetun vakavan puutteen 
havaitsemisesta komissio suunnittelee 
paikalle tehtävän käynnin. Jos paikalle 
tehdyn käynnin yhteydessä ilmenee, että 
vakava puute jatkuu jäsenvaltioiden 
13 a artiklan mukaisesti antamasta tuesta 
huolimatta, neuvosto tekee komission 
ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia 
kuultuaan päätöksen seuraamuksista. 
Neuvosto päättää asiasta 
määräenemmistöllä.

Or. en

Tarkistus 85
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
13 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 b artikla

Päätös rajatarkastusten ottamisesta 
uudelleen käyttöön

Neuvosto tekee komission ehdotuksesta 
rajatarkastusten uudelleen käyttöön 
ottamista sisärajoilla koskevan päätöksen 
määräenemmistöllä.

Or. en

Tarkistus 86
Stavros Lambrinidis
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Ehdotus asetukseksi
13 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 b artikla
Seuranta ja seuraamukset

Kuuden kuukauden kuluttua vakavan 
puutteen havaitsemisesta komissio 
suunnittelee paikalle tehtävän käynnin. 
Jos paikalle tehtävä käynti paljastaa, että 
vakavaa puutetta ei ole korjattu, komissio 
tekee 15 artiklan mukaisesti perustetulle 
komitealle ehdotuksen seurannasta ja 
mahdollisista seuraamuksista. Päätös 
seurannasta ja mahdollisista 
seuraamuksista tehdään 15 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti. Jos 
jäsenvaltio jättää jatkuvasti 
noudattamatta Schengenin sääntöjä, on 
hyödynnettävä kaikkia mahdollisia toimia 
ja tukea tilanteen korjaamiseksi ennen 
kuin harkitaan ankarampia 
seuraamuksia. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
78 artiklan 3 kohdan ja 80 artiklan 
mukaisesti rajatarkastusten uudelleen 
käyttöönottoa ei sallita sellaista 
jäsenvaltiota vastaan, jossa kolmansien 
maiden kansalaisten äkillinen 
joukoittainen maahantulo aiheuttaa 
hätätilanteen tai joka joutuu Schengenin 
velvoitteiden täysimääräistä 
täytäntöönpanoa koskevaan kriittiseen 
tilanteeseen, joka johtuu täysin tai osittain 
sen rajoille saapuvien kolmannen maan 
kansalaisten suuresta määrästä.

Or. en

Tarkistus 87
Carlos Coelho



AM\867412FI.doc 35/38 PE464.941v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
13 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 c artikla

Rajavalvonnan väliaikainen 
palauttaminen

1. Seuraamuksiin voi sisältyä päätös, joka 
koskee muiden Schengen alueen 
jäsenvaltioiden rajavalvonnan väliaikaista 
palauttamista sisärajoilla. Päätöksellä 
voidaan palauttaa osittain tai 
täysimääräisesti rajavalvonta 
asianomaisen jäsenvaltion sisärajoilla.
2. Päätöksessä rajavalvonnan 
väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoilla 
on noudatettava seuraavia ehtoja:
– Schengenin säännöstön puutteellisella 
täytäntöönpanolla katsotaan olevan 
huomattava vaikutus yhden tai useamman 
jäsenvaltion yleiseen turvallisuustasoon
– poikkeukselliset olosuhteet edellyttävät 
rajavalvonnan väliaikaista palauttamista
3. Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitetun 
päätöksen on sisällettävä seuraavat 
seikat:
– enintään 6 kuukauden aikarajoitus
– asianomaista jäsenvaltiota koskeva 
tukimekanismi puutteen korjaamiseksi
– uuden paikalle tehtävän käynnin 
päivämäärä.

Or. en

Tarkistus 88
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
13 c artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

13 c artikla

Korvaavat toimenpiteet
Rajatarkastusten käyttöönoton yhteydessä 
komissio toteuttaa taloudellista korvausta 
koskevia toimenpiteitä asianomaisten 
jäsenvaltioiden tueksi.

Or. en

Tarkistus 89
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ryhmien on käsiteltävä kaikkia tehtäviensä 
suorittamisen yhteydessä saamiaan tietoja 
luottamuksellisina. Paikalle tehtyjen 
käyntien pohjalta laaditut kertomukset on 
luokiteltava turvaluokkaan ”rajoitettu 
jakelu”. Komissio päättää kyseistä 
jäsenvaltiota kuultuaan, mikä osa 
kertomuksesta voidaan julkistaa.

Ryhmien on käsiteltävä kaikkia tehtäviensä 
suorittamisen yhteydessä saamiaan tietoja 
luottamuksellisina. Paikalle tehtyjen 
käyntien pohjalta laaditut kertomukset on 
luokiteltava turvaluokkaan ”rajoitettu 
jakelu”. Luokittelu ei estä kertomuksen 
antamista Euroopan parlamentin 
käytettäväksi. Komissio päättää kyseistä 
jäsenvaltiota kuultuaan, mikä osa 
kertomuksesta voidaan julkistaa.

Or. en

Tarkistus 90
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ryhmien on käsiteltävä kaikkia tehtäviensä 
suorittamisen yhteydessä saamiaan tietoja 

Ryhmien on käsiteltävä kaikkia tehtäviensä 
suorittamisen yhteydessä saamiaan tietoja 
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luottamuksellisina. Paikalle tehtyjen 
käyntien pohjalta laaditut kertomukset on 
luokiteltava turvaluokkaan "rajoitettu 
jakelu". Komissio päättää kyseistä 
jäsenvaltiota kuultuaan, mikä osa 
kertomuksesta voidaan julkistaa.

luottamuksellisina. Paikalle tehtyjen 
käyntien pohjalta laaditut kertomukset on 
luokiteltava turvaluokkaan "rajoitettu 
jakelu". Komissio päättää kyseistä 
jäsenvaltiota kuultuaan, mikä osa 
kertomuksesta voidaan julkistaa.
Euroopan parlamentin on voitava saada 
perustellusta pyynnöstä käyttöönsä kaikki 
arviointiryhmien laatimat kertomukset.

Or. ro

Perustelu

Euroopan parlamentin on saatava vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen 
toisen lainsäätäjän roolinsa mukaisesti perustellusta pyynnöstä käyttöönsä kaikki 
arviointikertomukset.

Tarkistus 91
Monica Luisa Macovei

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Frontex toimittaa komissiolle 
ensimmäisen 6 artiklan mukaisen 
riskianalyysin viimeistään kolmen 
kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta.

2. Frontex ja Europol toimittavat
komissiolle ensimmäisen 6 artiklan 
mukaisen riskianalyysin viimeistään 
kolmen kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 92
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää vuosittain kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tämän asetuksen nojalla suoritetuista 

Komissio esittää vuosittain kattavan 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tämän asetuksen nojalla 
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arvioinneista. Kertomus julkaistaan, ja se 
käsittää tietoja seuraavista seikoista:

suoritetuista arvioinneista. Kertomus 
julkaistaan, ja se käsittää tietoja seuraavista 
seikoista:

Or. ro

Tarkistus 93
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2014 nykyisen viisivuotisen 
arviointiohjelman päätyttyä.

Or. en


