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Tarkistus 13
Tatjana Ždanoka

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Tässä asetuksessa säädetään 
viisumisuojalausekkeesta, joka 
mahdollistaa viisumivapauden tilapäisen 
keskeyttämisen nopeasti positiivisessa 
luettelossa olevan kolmannen maan osalta 
hätätilanteessa, jossa on toteutettava 
kiireellisiä toimia yhden tai useamman 
jäsenvaltion kohtaamien vaikeuksien 
ratkaisemiseksi, ottaen huomioon 
hätätilanteella Euroopan unioniin olevan 
yleisen vaikutuksen.

(1) Tässä asetuksessa säädetään 
mekanismista, joka mahdollistaa 
viisumivapauden tilapäisen keskeyttämisen 
nopeasti viimeisenä keinona positiivisessa 
luettelossa olevan kolmannen maan osalta 
hätätilanteessa, jossa on toteutettava 
kiireellisiä toimia kolmen tai useamman 
jäsenvaltion kohtaamien vaikeuksien 
ratkaisemiseksi, ottaen huomioon 
hätätilanteella Euroopan unioniin olevan 
yleisen vaikutuksen.

Or. en

Tarkistus 14
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Tässä asetuksessa säädetään 
viisumisuojalausekkeesta, joka 
mahdollistaa viisumivapauden tilapäisen 
keskeyttämisen nopeasti positiivisessa 
luettelossa olevan kolmannen maan osalta 
hätätilanteessa, jossa on toteutettava 
kiireellisiä toimia yhden tai useamman 
jäsenvaltion kohtaamien vaikeuksien 
ratkaisemiseksi, ottaen huomioon 
hätätilanteella Euroopan unioniin olevan 
yleisen vaikutuksen.

(1) Tässä asetuksessa säädetään 
mekanismista, joka mahdollistaa 
viisumivapauden tilapäisen keskeyttämisen 
nopeasti positiivisessa luettelossa olevan 
kolmannen maan osalta hätätilanteessa, 
jossa on toteutettava kiireellisiä toimia 
yhden tai useamman jäsenvaltion 
kohtaamien vaikeuksien ratkaisemiseksi, 
ottaen huomioon hätätilanteella Euroopan 
unioniin olevan yleisen vaikutuksen.

Or. en
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Tarkistus 15
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Tässä asetuksessa säädetään 
viisumisuojalausekkeesta, joka 
mahdollistaa viisumivapauden tilapäisen 
keskeyttämisen nopeasti positiivisessa 
luettelossa olevan kolmannen maan osalta 
hätätilanteessa, jossa on toteutettava 
kiireellisiä toimia yhden tai useamman 
jäsenvaltion kohtaamien vaikeuksien
ratkaisemiseksi, ottaen huomioon 
hätätilanteella Euroopan unioniin olevan 
yleisen vaikutuksen.

(1) Tässä asetuksessa säädetään 
mekanismista, joka mahdollistaa 
viisumivapauden tilapäisen keskeyttämisen 
nopeasti positiivisessa luettelossa olevan 
kolmannen maan osalta suhteessa 
kyseiseen maahan syntyvässä
hätätilanteessa, jossa on toteutettava 
kiireellisiä toimia yhden tai useamman 
jäsenvaltion kohtaamien vaikeuksien 
ratkaisemiseksi, ottaen huomioon 
hätätilanteen yleisen vaikutuksen
Euroopan unioniin sekä kyseiseen 
kolmanteen maahan.

Or. en

Tarkistus 16
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Viisumivapauden keskeyttämisen 
olisi perustuttava kyseisen kolmannen 
maan olojen perusteelliseen arviointiin ja 
sen olisi oltava perusteltavissa tässä 
asetuksessa vahvistetuin objektiivisin 
kriteerein johdonmukaisuuden, 
avoimuuden ja paremman päätöksenteon 
varmistamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 17
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Hätätilanne voi syntyä yleisen 
järjestyksen vaarantuessa, terroriuhkaan 
liittyvien turvaongelmien yhteydessä tai 
järjestäytyneen rikollisuuden lisääntyessä 
merkittävästi.

Or. fr

Tarkistus 18
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Viisumisuojalausekkeen
yhdenmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä 
täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.

(2) Keskeyttämismekanismin
yhdenmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä 
täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 19
Renate Weber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(3) Vastavuoroisuusmekanismia, jota 
sovelletaan, jos yksi asetuksen (EY) 
N:o 539/2001 liitteessä II mainituista 
kolmansista maista päättää asettaa yhden 
tai useamman jäsenvaltion kansalaisille 
viisumipakon, on mukautettava Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon sekä unionin 
tuomioistuimen toissijaisia oikeusperustoja 
koskevan oikeuskäytännön perusteella.

(3) Vastavuoroisuusmekanismia, jota 
sovelletaan, jos yksi asetuksen (EY) 
N:o 539/2001 liitteessä II mainituista 
kolmansista maista päättää asettaa yhden 
tai useamman jäsenvaltion kansalaisille 
viisumipakon, on mukautettava Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon sekä unionin 
tuomioistuimen toissijaisia oikeusperustoja 
koskevan oikeuskäytännön perusteella.
Mekanismia on lisäksi mukautettava, jotta 
se toimii unionin laajuisena 
solidaarisuuden ilmauksena, jos jokin 
tämän asetuksen liitteessä II mainituista 
kolmansista maista päättää ryhtyä 
soveltamaan viisumipakkoa yhden tai 
useamman jäsenvaltion kansalaisiin.

Or. en

Perustelu

Haasteeseen vastaaminen yhteisön tasolla kuvastaa sitä, että solidaarisuuden, 
tasa-arvoisuuden ja keskinäisen luottamuksen periaatteita kunnioitetaan. Tällainen 
lähestymistapa mahdollistaa EU:n toimimisen yhtenä toimijana kansainvälisillä foorumeilla. 
Samalla se edistää ja suojelee EU:n perustana olevia perusarvoja.

Tarkistus 20
Tatjana Ždanoka

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Vastavuoroisuusmekanismia 
sovelletaan tapauksissa, joissa asetuksen 
(EY) N:o 539/2001 liitteessä II mainittu 
kolmas maa ryhtyy soveltamaan 
jäsenvaltion kansalaisiin viisumipakkoa 
tai ryhtyy soveltamaan sitä uudelleen tai 
säilyttää sen.

Or. en
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Tarkistus 21
Renate Weber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Saatuaan ilmoituksen jäsenvaltiolta 
siitä, että tämän asetuksen liitteessä II 
mainittu kolmas maa on päättänyt ryhtyä 
soveltamaan viisumipakkoa kyseisen 
jäsenvaltion kansalaisiin, kaikkien 
jäsenvaltioiden on reagoitava 
kollektiivisesti ja siten annettava yhteinen 
vastaus tilanteessa, joka vaikuttaa koko 
unioniin ja sallii sen kansalaisten
eriarvoisen kohtelun.

Or. en

Perustelu

Haasteeseen vastaaminen yhteisön tasolla kuvastaa sitä, että solidaarisuuden, 
tasa-arvoisuuden ja keskinäisen luottamuksen periaatteita kunnioitetaan. Tällainen 
lähestymistapa mahdollistaa EU:n toimimisen yhtenä toimijana kansainvälisillä foorumeilla. 
Samalla se edistää ja suojelee EU:n perustana olevia perusarvoja.

Tarkistus 22
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Unionin olisi suhteissaan 
kolmansiin maihin aktiivisesti pyrittävä 
täysin vastavuoroisen viisumivapauden 
tavoitteeseen ja siten osaltaan 
parannettava unionin ulkopolitiikan 
uskottavuutta ja johdonmukaisuutta 
kansainvälisesti.



PE478.421v01-00 8/28 AM\886293FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 23
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Sen estämättä, mitä 
vastavuoroisuusmekanismista säädetään, 
on välttämätöntä, että komissio 
keskustelee ja neuvottelee 
viisumipolitiikkaan liittyvistä 
kysymyksistä avoimesti uhkaamatta 
viisumipakon palauttamisella.

Or. en

Perustelu

EU:n ja sen kumppaneiden hyvien kahdenvälisten suhteiden säilyttämisen kannalta on 
olennaisen tärkeää, että EU pidättäytyy käyttämästä viisumipolitiikkaa keinona painostaa 
kolmansia maita muuttamaan niiden viisumipolitiikkaa.

Tarkistus 24
Tatjana Ždanoka

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Koska pakolaisaseman saaneisiin 
henkilöihin ja kansalaisuudettomiin 
henkilöihin sovellettavista 
viisumisäännöistä annettua asetusta (EY) 
N:o 1932/2006 ei sovelleta näihin 
henkilöihin, jos he asuvat Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa tai Irlannissa, on tarpeen 
selventää tiettyjen Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa tai Irlannissa asuvien 
pakolaisten ja kansalaisuudettomien 

(6) Koska pakolaisaseman saaneisiin 
henkilöihin ja kansalaisuudettomiin 
henkilöihin sovellettavista 
viisumisäännöistä annettua asetusta (EY) 
N:o 1932/2006 ei sovelleta näihin 
henkilöihin, jos he asuvat Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa tai Irlannissa, on tarpeen 
selventää tiettyjen Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa tai Irlannissa asuvien 
pakolaisten ja kansalaisuudettomien 
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henkilöiden viisumipakkoa koskevaa 
tilannetta. Tässä asetuksessa jätetään 
jäsenvaltioiden päätettäväksi, soveltavatko 
ne tähän henkilöryhmään 
viisumivapautta vai viisumipakkoa.
Tällaisista kansallisista päätöksistä on 
ilmoitettava komissiolle.

henkilöiden viisumipakkoa koskevaa 
tilannetta. Tässä asetuksessa tämä 
henkilöryhmä vapautetaan 
viisumipakosta.

Or. en

Tarkistus 25
Emine Bozkurt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Ottaen huomioon jäsenvaltioiden tietyt 
velvoitteet, jotka johtuvat yhteisön ennen 
asetuksen (EY) N:o 539/2001 
voimaantuloa tekemistä kansainvälisistä 
sopimuksista ja joiden vuoksi on tarpeen 
poiketa yhteisistä viisumisäännöistä, tällä 
asetuksella otetaan käyttöön säännös, jonka 
mukaan jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
viisumipakosta henkilöt, jotka tarjoavat 
oleskeluaikanaan palveluja, siinä määrin 
kuin se on välttämätöntä kyseisten 
velvoitteiden täyttämiseksi.

(7) Ottaen huomioon jäsenvaltioiden tietyt 
velvoitteet, jotka johtuvat yhteisön ennen 
asetuksen (EY) N:o 539/2001 
voimaantuloa tekemistä kansainvälisistä 
sopimuksista ja joiden vuoksi on tarpeen 
poiketa yhteisistä viisumisäännöistä, tällä 
asetuksella otetaan käyttöön säännös, jonka 
mukaan jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
viisumipakosta henkilöt, jotka tarjoavat 
oleskeluaikanaan palveluja, siinä määrin 
kuin se on välttämätöntä kyseisten 
velvoitteiden täyttämiseksi, ottaen samalla 
täysimääräisesti huomioon Euroopan 
unionin tuomioistuimen tuomiot.

Or. en

Tarkistus 26
Manfred Weber

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta
Asetus (EY) N:o 539/2001
1 artikla – 2 kohta – toinen alakohta
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Komission teksti Tarkistus

ii) lisätään toiseen alakohtaan seuraavat 
luetelmakohdat:

Poistetaan.

"ilma-alusten siviilimiehistöä,
alusten siviilimiehistön maissa käyviä 
jäseniä, joilla on Kansainvälisen 
työjärjestön yleissopimuksen (N:o 108 
vuodelta 1958 ja N:o 185 vuodelta 2003) 
tai kansainvälisen meriliikenteen 
helpottamisesta vuonna 1965 tehdyn 
IMO:n Lontoon yleissopimuksen 
(FAL-sopimus) mukaisesti myönnetty 
merenkulkijan henkilöllisyystodistus."

Or. de

Perustelu

Nykyinen järjestelmä, jossa jäsenvaltiot voivat jo nyt vapauttaa mainitut ryhmät 
viisumipakosta (asetuksen 4 artikla) on osoittautunut toimivaksi. Ongelmia ole ilmennyt. 
Ehdotettu tarkistus ei yhdenmukaistaisi säännöksiä lisää.

Tarkistus 27
Tatjana Ždanoka

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 539/2001
1 artikla – 2 kohta – toinen alakohta – 6 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– pakolaisaseman saaneet ja 
kansalaisuudettomat henkilöt sekä muut 
henkilöt, joilla ei ole minkään maan 
kansalaisuutta, jotka asuvat 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai 
Irlannissa ja joilla on Yhdistyneen 
kuningaskunnan tai Irlannin myöntämä 
matkustusasiakirja."

Or. en
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Perustelu

Pakolaisaseman saaneet ja kansalaisuudettomat henkilöt sekä muut henkilöt, joilla ei ole 
minkään maan kansalaisuutta, jotka asuvat Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Irlannissa ja 
joilla on Yhdistyneen kuningaskunnan tai Irlannin myöntämä matkustusasiakirja, olisi 
vapautettava viisumipakosta.

Tarkistus 28
Alexander Alvaro, Tanja Fajon, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, 
Zuzana Roithová, Miroslav Ouzký, Ioan Enciu, Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 539/2011
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) korvataan 4 kohdan c alakohta
seuraavasti:

(b) korvataan 4 kohta seuraavasti:

"4. Jos jokin liitteessä II mainittu 
kolmas maa ottaa käyttöön, ottaa 
uudelleen käyttöön tai säilyttää jonkin 
jäsenvaltion kansalaisia koskevan 
viisumipakon, sovelletaan seuraavia 
sääntöjä:
(a) 90 päivän kuluessa siitä kun kyseinen 
kolmas maa on ilmoittanut 
viisumipakon käyttöönotosta tai alkanut 
soveltaa sitä tai, tapauksissa, joissa 
viisumipakko säilytetään, 90 päivän 
kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta, asianomainen 
jäsenvaltio ilmoittaa asiasta kirjallisesti 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
komissiolle; ilmoitus julkaistaan 
Euroopan unionin virallisen lehden 
C-sarjassa. Ilmoituksessa on 
täsmennettävä toimenpiteen 
täytäntöönpanopäivämäärä sekä niiden 
matkustusasiakirjojen ja viisumien 
tyyppi, joita se koskee.
Jos kyseinen kolmas maa päättää 
poistaa viisumipakon ennen tämän 
määräajan päättymistä, ilmoitusta ei 
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tarvita;
(b) välittömästi ilmoituksen 
julkaisemispäivän jälkeen ja 
asianomaista jäsenvaltiota kuultuaan 
komissio ottaa virallisesti yhteyttä 
kyseisen kolmannen maan viranomaisiin 
viisumivapauden palauttamiseksi ja 
tiedottaa parlamentille ja neuvostolle 
mahdollisimman pian neuvottelujen 
tilasta;

(c) "90 päivän kuluessa ilmoituksen 
julkaisemisesta komissio laatii kyseistä 
jäsenvaltiota kuultuaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen.
Kertomukseen voidaan liittää ehdotus 
kyseisen kolmannen maan kansalaisia 
koskevan viisumipakon ottamisesta 
tilapäisesti uudelleen käyttöön. Komissio 
voi myös tehdä tällaisen ehdotuksen 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
käsiteltyä sen kertomusta. Euroopan 
parlamentti ja neuvosto päättävät 
ehdotuksesta tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen."

(c) 45 päivän kuluessa ilmoituksen 
julkaisemisesta komissio laatii kyseistä 
jäsenvaltiota kuultuaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen. 
Jos kyseinen kolmas maa ei ole 45 päivän 
kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta 
poistanut viisumipakkoa, komissio 
ehdottaa asianomaista jäsenvaltiota 
kuultuaan, että viisumipakkoa ryhdytään 
jälleen soveltamaan kyseisen kolmannen 
maan kansalaisiin. Jos kyseinen kolmas 
maa ei ole 90 päivän kuluessa ilmoituksen 
julkaisemisesta poistanut viisumipakkoa, 
komission ehdotus kyseisen kolmannen 
maan kansalaisia koskevan viisumipakon 
ottamisesta uudelleen käyttöön katsotaan 
hyväksytyksi, ellei neuvosto 
määräenemmistöllä ja Euroopan 
parlamentti ehdottomalla enemmistöllä 
päätä hylätä ehdotusta etukäteen;
(d) jos kyseinen kolmas maa poistaa 
viisumipakon, jäsenvaltion on välittömästi 
ilmoitettava tästä neuvostolle ja 
komissiolle. Ilmoitus julkaistaan 
Euroopan unionin virallisen lehden 
C-sarjassa. Kaikki mahdolliset 
toimenpiteet, joista on päätetty 
c alakohdan mukaisesti, on lopetettava 
seitsemän päivän kuluttua ilmoituksen 
julkaisemisesta Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä. Jos kyseinen kolmas 
maa on ryhtynyt soveltamaan 
viisumipakkoa kahden tai useamman 
jäsenvaltion kansalaisiin, toimenpide 
lopetetaan vasta viimeisen julkaisemisen 
jälkeen."
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Or. en

Tarkistus 29
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 539/2001
1 a artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

"1 a artikla – Suojalauseke "1 a artikla – Keskeyttämismekanismi

Or. en

Tarkistus 30
Tatjana Ždanoka

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdanto-osa
Asetus (EY) N:o 539/2001
1 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän artiklan 2–5 kohtaa sovelletaan, 
kun yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa 
syntyy hätätilanne, jolle on ominaista jokin 
seuraavista:

1. Tämän artiklan 2–5 kohtaa sovelletaan 
viimeisenä keinona, kun kolmessa tai 
useammassa jäsenvaltiossa syntyy 
hätätilanne, jolla on vakavia kielteisiä 
vaikutuksia maahanmuuttotilanteeseen 
koko unionissa ja jolle on ominaista jokin 
seuraavista:

Or. en

Perustelu

Olisi painotettava, että viisumivapauden keskeyttämistä voidaan käyttää vain viimeisenä 
keinona.

Tarkistus 31
Kinga Göncz
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 539/2001 
1 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän artiklan 2–5 kohtaa sovelletaan, 
kun yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa 
syntyy hätätilanne, jolle on ominaista jokin 
seuraavista:

1. Tämän artiklan 2–5 kohtaa sovelletaan 
objektiivisten kriteerien perusteella 
johdonmukaisuuden ja avoimuuden 
takaamiseksi, kun yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa syntyy hätätilanne, jolle on 
ominaista jokin seuraavista:

Or. en

Tarkistus 32
Tatjana Ždanoka

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 539/2001
1 a artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) liitteessä II mainitun kolmannen maan 
kansalaisten, joiden on todettu oleskelevan 
jäsenvaltion alueella luvattomasti, 
lukumäärän äkillinen nousu vähintään 
50 prosentilla kuuden kuukauden aikana 
verrattuna edelliseen kuuden kuukauden
jaksoon;

(a) liitteessä II mainitun kolmannen maan 
kansalaisten, joiden on todettu oleskelevan 
jäsenvaltion alueella luvattomasti, 
lukumäärän äkillinen ja huomattava nousu 
vähintään 100 prosentilla yhden vuoden
aikana verrattuna edelliseen yhden vuoden
jaksoon;

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan kriteerien muuttamista.

Tarkistus 33
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 539/2001
1 a artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) liitteessä II mainitun kolmannen maan
kansalaisten, joiden on todettu oleskelevan 
jäsenvaltion alueella luvattomasti,
lukumäärän äkillinen nousu vähintään 
50 prosentilla kuuden kuukauden aikana 
verrattuna edelliseen kuuden kuukauden 
jaksoon;

(a) liitteessä II mainitusta kolmannesta 
maasta saapuvien kansalaisten osuuden
äkillinen nousu vähintään 60 prosentilla
kuuden kuukauden aikana kyseisessä 
jäsenvaltiossa olevien kolmansien maiden 
kansalaisten kokonaismäärästä verrattuna 
edelliseen kuuden kuukauden jaksoon;

Or. en

Tarkistus 34
Tanja Fajon

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 539/2001
1 a artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) liitteessä II mainitun kolmannen maan 
kansalaisten, joiden on todettu oleskelevan 
jäsenvaltion alueella luvattomasti, 
lukumäärän äkillinen nousu vähintään 
50 prosentilla kuuden kuukauden aikana 
verrattuna edelliseen kuuden kuukauden 
jaksoon;

(a) liitteessä II mainitun kolmannen maan 
kansalaisten, joiden on todettu oleskelevan 
jäsenvaltion alueella luvattomasti, 
lukumäärän äkillinen ja huomattava
nousu, jolla on vakavia vaikutuksia 
maahanmuuttotilanteeseen kyseisissä 
jäsenvaltioissa, kuuden kuukauden aikana 
verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 
edellisenä vuonna;

Or. en

Tarkistus 35
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
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Asetus (EY) N:o 539/2001
1 a artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) liitteessä II mainitun kolmannen 
maan kansalaisten, jotka on tuomittu 
yhden tai useamman jäsenvaltion alueella 
suoritetuista järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen tai ihmiskauppaan 
liittyvistä rikoksista, lukumäärän 
äkillinen nousu vähintään 50 prosentilla 
kuuden kuukauden aikana verrattuna 
edelliseen kuuden kuukauden jaksoon;

Or. en

Perustelu

Keskeyttämismekanismi olisi otettava käyttöön järjestäytyneen rikollisuuden lisääntyessä.

Tarkistus 36
Tatjana Ždanoka

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 539/2001
1 a artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) liitteessä II mainitun kolmannen 
maan kansalaisten tekemien 
turvapaikkahakemusten lukumäärän 
äkillinen nousu vähintään 50 prosentilla 
kuuden kuukauden aikana verrattuna 
edelliseen kuuden kuukauden jaksoon, 
kun hyväksyttyjen 
turvapaikkahakemusten määrä kyseisen 
kolmannen maan kansalaisten osalta oli 
edellisen kuuden kuukauden jakson 
aikana alle 3 prosenttia;

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Oikeus turvapaikkaan on perusoikeuskirjan 18 artiklan ja kansainvälisen oikeuden mukaan 
yksilöoikeus. Positiivisessa luettelossa olevien kolmansien maiden kansalaisia ei näin ollen 
pitäisi rangaista saman maan kansalaisten yrityksistä käyttää tätä oikeutta, ilman pätevää 
syytä.

Tarkistus 37
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 539/2001
1 a artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) liitteessä II mainitun kolmannen 
maan kansalaisten tekemien 
turvapaikkahakemusten lukumäärän 
äkillinen nousu vähintään 50 prosentilla 
kuuden kuukauden aikana verrattuna 
edelliseen kuuden kuukauden jaksoon, 
kun hyväksyttyjen 
turvapaikkahakemusten määrä kyseisen 
kolmannen maan kansalaisten osalta oli 
edellisen kuuden kuukauden jakson 
aikana alle 3 prosenttia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 38
Tanja Fajon

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 539/2001
1 a artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) liitteessä II mainitun kolmannen maan 
kansalaisten tekemien 
turvapaikkahakemusten lukumäärän 

(b) liitteessä II mainitun kolmannen maan 
kansalaisten tekemien 
turvapaikkahakemusten lukumäärän 



PE478.421v01-00 18/28 AM\886293FI.doc

FI

äkillinen nousu vähintään 50 prosentilla
kuuden kuukauden aikana verrattuna 
edelliseen kuuden kuukauden jaksoon, 
kun hyväksyttyjen turvapaikkahakemusten 
määrä kyseisen kolmannen maan 
kansalaisten osalta oli edellisen kuuden 
kuukauden jakson aikana alle 3 prosenttia;

äkillinen ja huomattava nousu, jolla on 
vakavia vaikutuksia kyseisen jäsenvaltion 
turvapaikkajärjestelmään, kuuden 
kuukauden aikana verrattuna samaan 
ajanjaksoon edellisenä vuonna, kun 
hyväksyttyjen turvapaikkahakemusten 
määrä kyseisen kolmannen maan 
kansalaisten osalta oli edellisen kuuden 
kuukauden jakson aikana alle 3 prosenttia;

Or. en

Tarkistus 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 539/2001
1 a artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) jäsenvaltion liitteessä II mainitulle 
kolmannelle maalle esittämien, kyseisen 
kolmannen maan omia kansalaisia 
koskevien hylättyjen takaisinottopyyntöjen 
lukumäärän äkillinen nousu vähintään 
50 prosentilla kuuden kuukauden aikana 
verrattuna edelliseen kuuden kuukauden 
jaksoon.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 40
Tatjana Ždanoka

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 539/2001
1 a artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) jäsenvaltion liitteessä II mainitulle (c) jäsenvaltion liitteessä II mainitulle 
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kolmannelle maalle esittämien, kyseisen 
kolmannen maan omia kansalaisia 
koskevien hylättyjen takaisinottopyyntöjen 
lukumäärän äkillinen nousu vähintään 
50 prosentilla kuuden kuukauden aikana 
verrattuna edelliseen kuuden kuukauden
jaksoon.

kolmannelle maalle esittämien, kyseisen 
kolmannen maan omia kansalaisia 
koskevien hylättyjen takaisinottopyyntöjen 
lukumäärän äkillinen ja huomattava nousu 
vähintään 100 prosentilla yhden vuoden
aikana verrattuna edelliseen yhden vuoden
jaksoon.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan kriteerien muuttamista.

Tarkistus 41
Tanja Fajon

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 539/2001
1 a artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) jäsenvaltion liitteessä II mainitulle 
kolmannelle maalle esittämien, kyseisen 
kolmannen maan omia kansalaisia 
koskevien hylättyjen takaisinottopyyntöjen 
lukumäärän äkillinen nousu vähintään
50 prosentilla kuuden kuukauden aikana 
verrattuna edelliseen kuuden kuukauden 
jaksoon.

(c) jäsenvaltion liitteessä II mainitulle 
kolmannelle maalle esittämien, kyseisen 
kolmannen maan omia kansalaisia 
koskevien hylättyjen takaisinottopyyntöjen 
lukumäärän äkillinen ja huomattava
nousu, jolla on vakavia vaikutuksia 
maahanmuuttotilanteeseen kyseisissä 
jäsenvaltioissa, kuuden kuukauden aikana 
verrattuna samaan ajanjaksoon edellisenä 
vuonna.

Or. en

Tarkistus 42
Tatjana Ždanoka

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 539/2001
1 a artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio, joka kohtaa minkä tahansa 
1 kohdassa kuvailluista hätätilanteista, voi 
ilmoittaa asiasta komissiolle. Ilmoitus on 
perusteltava asianmukaisesti ja siinä on 
annettava asiaankuuluvat tiedot ja tilastot 
sekä yksityiskohtainen selvitys alustavista 
toimenpiteistä, joita kyseinen jäsenvaltio 
on toteuttanut tilanteen korjaamiseksi.

2. Jäsenvaltio, joka kohtaa minkä tahansa 
1 kohdassa kuvailluista hätätilanteista, voi 
ilmoittaa asiasta komissiolle. Ilmoitus on 
perusteltava asianmukaisesti ja siinä on 
annettava asiaankuuluvat tiedot ja tilastot 
sekä yksityiskohtainen selvitys alustavista 
toimenpiteistä, joita kyseinen jäsenvaltio 
on toteuttanut tilanteen korjaamiseksi.
Saatuaan tällaisen ilmoituksen kyseiseltä 
jäsenvaltiolta komissio tiedottaa siitä 
välittömästi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. en

Perustelu

Parlamentille ja neuvostolle olisi tiedotettava asianmukaisesti kehityksen kaikista vaiheista.

Tarkistus 43
Tatjana Ždanoka

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 539/2001
1 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio arvioi ilmoituksen ottaen 
huomioon niiden jäsenvaltioiden 
lukumäärän, joihin jokin 1 kohdassa 
kuvailluista tilanteista vaikuttaa, ja 
tilanteiden kokonaisvaikutuksen 
maahanmuuttotilanteeseen EU:ssa, jota 
arvioidaan jäsenvaltioiden toimittamien 
tietojen sekä Frontexin ja/tai Euroopan 
turvapaikka-asioiden tukiviraston laatimien 
raporttien perusteella, ja kolmen 
kuukauden kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamisesta komissio voi antaa 
täytäntöönpanopäätöksen, jolla kyseisen 
kolmannen maan kansalaisiin sovellettu 

3. Komissio arvioi ilmoituksen ottaen 
huomioon lisäyksen suuruuden, niiden 
jäsenvaltioiden lukumäärän, joihin jokin 
1 kohdassa kuvailluista tilanteista 
vaikuttaa, ilmoituksen tekevän 
jäsenvaltion erityisoloihin vaikuttavat 
pääasialliset tekijät ja tilanteiden 
kokonaisvaikutuksen 
maahanmuuttotilanteeseen EU:ssa, jota 
arvioidaan jäsenvaltioiden toimittamien 
tietojen sekä Frontexin ja/tai Euroopan 
turvapaikka-asioiden tukiviraston laatimien 
raporttien perusteella. Arvioinnin jälkeen 
ja annettuaan kertomuksen Euroopan 
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viisumivapaus keskeytetään kuudeksi 
kuukaudeksi. Täytäntöönpanopäätös 
annetaan 4 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti. 
Täytäntöönpanopäätöksessä määritetään 
päivä, jona viisumivapauden keskeytys 
tulee voimaan.

parlamentille ja neuvostolle komissio voi 
kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksesta
antaa täytäntöönpanopäätöksen, jolla 
kyseisen kolmannen maan kansalaisiin 
sovellettu viisumivapaus keskeytetään 
kuudeksi kuukaudeksi. 
Täytäntöönpanopäätös annetaan 
4 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti. 
Täytäntöönpanopäätöksessä määritetään 
päivä, jona viisumivapauden keskeytys 
tulee voimaan.

Or. en

Perustelu

Parlamentille ja neuvostolle olisi tiedotettava asianmukaisesti kehityksen kaikista vaiheista.

Tarkistus 44
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 539/2001
1 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio arvioi ilmoituksen ottaen 
huomioon niiden jäsenvaltioiden 
lukumäärän, joihin jokin 1 kohdassa 
kuvailluista tilanteista vaikuttaa, ja 
tilanteiden kokonaisvaikutuksen 
maahanmuuttotilanteeseen EU:ssa, jota 
arvioidaan jäsenvaltioiden toimittamien 
tietojen sekä Frontexin ja/tai Euroopan 
turvapaikka-asioiden tukiviraston 
laatimien raporttien perusteella, ja kolmen 
kuukauden kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamisesta komissio voi antaa 
täytäntöönpanopäätöksen, jolla kyseisen 
kolmannen maan kansalaisiin sovellettu 
viisumivapaus keskeytetään kuudeksi 
kuukaudeksi. Täytäntöönpanopäätös 

3. Komissio tiedottaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viipymättä 
kyseiseltä jäsenvaltiolta saamastaan 
ilmoituksesta ja arvioi ilmoituksen ottaen 
huomioon niiden jäsenvaltioiden 
lukumäärän, joihin 1 kohdassa kuvailtu 
tilanne vaikuttaa, ja tilanteiden 
kokonaisvaikutuksen tilanteeseen EU:ssa, 
jota arvioidaan jäsenvaltioiden 
toimittamien tietojen sekä Europolin ja/tai 
Eurojustin, Euroopan neuvoston ja Etyjin 
asianomaisten elinten laatimien raporttien 
perusteella ja ihmisoikeus- ja 
maahanmuuttojärjestöjä kuullen, ja 
kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamisesta komissio lähettää 
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annetaan 4 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti. 
Täytäntöönpanopäätöksessä määritetään 
päivä, jona viisumivapauden keskeytys 
tulee voimaan.

arvionsa tulokset Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle, minkä jälkeen komissio voi 
antaa täytäntöönpanopäätöksen, jolla 
kyseisen kolmannen maan kansalaisiin 
sovellettu viisumivapaus keskeytetään 
kuudeksi kuukaudeksi. 
Täytäntöönpanopäätös annetaan 
4 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti. 
Täytäntöönpanopäätöksessä määritetään 
päivä, jona viisumivapauden keskeytys 
tulee voimaan.

Or. en

Tarkistus 45
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 539/2001 
1 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio arvioi ilmoituksen ottaen 
huomioon niiden jäsenvaltioiden 
lukumäärän, joihin jokin 1 kohdassa 
kuvailluista tilanteista vaikuttaa, ja 
tilanteiden kokonaisvaikutuksen 
maahanmuuttotilanteeseen EU:ssa, jota 
arvioidaan jäsenvaltioiden toimittamien 
tietojen sekä Frontexin ja/tai Euroopan 
turvapaikka-asioiden tukiviraston laatimien 
raporttien perusteella, ja kolmen 
kuukauden kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamisesta komissio voi antaa 
täytäntöönpanopäätöksen, jolla kyseisen 
kolmannen maan kansalaisiin sovellettu 
viisumivapaus keskeytetään kuudeksi 
kuukaudeksi. Täytäntöönpanopäätös 
annetaan 4 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti. 
Täytäntöönpanopäätöksessä määritetään 
päivä, jona viisumivapauden keskeytys 

3. Komissio arvioi ilmoituksen ottaen 
huomioon niiden jäsenvaltioiden 
lukumäärän, joihin jokin 1 kohdassa 
kuvailluista tilanteista vaikuttaa, ja 
tilanteiden kokonaisvaikutuksen 
maahanmuuttotilanteeseen EU:ssa, jota 
arvioidaan jäsenvaltioiden toimittamien 
tietojen ja Frontexin ja/tai Euroopan 
turvapaikka-asioiden tukiviraston laatimien 
raporttien perusteella, sekä muut 
soveltuvat ratkaisut kuin keskeyttämisen,
ja kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen
vastaanottamisesta komissio voi antaa 
täytäntöönpanopäätöksen, jolla kyseisen 
kolmannen maan kansalaisiin sovellettu 
viisumivapaus keskeytetään kuudeksi 
kuukaudeksi. Täytäntöönpanopäätös 
annetaan 4 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti. 
Täytäntöönpanopäätöksessä määritetään 
päivä, jona viisumivapauden keskeytys 



AM\886293FI.doc 23/28 PE478.421v01-00

FI

tulee voimaan. tulee voimaan.

Or. en

Tarkistus 46
Tanja Fajon

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 539/2001
1 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio arvioi ilmoituksen ottaen 
huomioon niiden jäsenvaltioiden 
lukumäärän, joihin jokin 1 kohdassa 
kuvailluista tilanteista vaikuttaa, ja 
tilanteiden kokonaisvaikutuksen 
maahanmuuttotilanteeseen EU:ssa, jota 
arvioidaan jäsenvaltioiden toimittamien 
tietojen sekä Frontexin ja/tai Euroopan 
turvapaikka-asioiden tukiviraston laatimien 
raporttien perusteella, ja kolmen 
kuukauden kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamisesta komissio voi antaa 
täytäntöönpanopäätöksen, jolla kyseisen 
kolmannen maan kansalaisiin sovellettu 
viisumivapaus keskeytetään kuudeksi 
kuukaudeksi. Täytäntöönpanopäätös 
annetaan 4 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti. 
Täytäntöönpanopäätöksessä määritetään 
päivä, jona viisumivapauden keskeytys 
tulee voimaan.

3. Komissio tiedottaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viipymättä 
kyseiseltä jäsenvaltiolta saamastaan 
ilmoituksesta ja arvioi ilmoituksen ottaen 
huomioon niiden jäsenvaltioiden 
lukumäärän, joihin jokin 1 kohdassa 
kuvailluista tilanteista vaikuttaa, ja 
tilanteiden kokonaisvaikutuksen 
maahanmuuttotilanteeseen EU:ssa, jota 
arvioidaan jäsenvaltioiden toimittamien 
tietojen sekä Frontexin ja/tai Euroopan 
turvapaikka-asioiden tukiviraston laatimien 
raporttien perusteella, ja kolmen 
kuukauden kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamisesta komissio lähettää 
arvion tulokset Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, joilla on enintään yksi 
kuukausi aikaa ilmaista kantansa, minkä 
jälkeen komissio voi antaa 
täytäntöönpanopäätöksen, jolla kyseisen 
kolmannen maan kansalaisiin sovellettu 
viisumivapaus keskeytetään kuudeksi 
kuukaudeksi. Täytäntöönpanopäätös 
annetaan 4 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti. 
Täytäntöönpanopäätöksessä määritetään 
päivä, jona viisumivapauden keskeytys 
tulee voimaan.

Or. en
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Tarkistus 47
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 539/2001 
1 a artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio ottaa huomioon kyseisen 
kolmannen maan erityistilanteen ja 
keskeyttämisen vaikutuksen maahan 
itseensä sekä unionin ja kyseisen 
kolmannen maan välisiin suhteisiin ja 
tekee tiivistä yhteistyötä kyseisen 
kolmannen maan kanssa vaihtoehtoisten 
pitkän aikavälin ratkaisujen löytämiseksi.

Or. en

Tarkistus 48
Tatjana Ždanoka

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 539/2001
1 a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun komissio on ehdottanut tämän 
asetuksen muuttamista 4 kohdan 
mukaisesti kolmannen maan siirtämiseksi 
liitteeseen I, se voi jatkaa 3 kohdan 
mukaisesti hyväksytyn 
täytäntöönpanopäätöksen voimassaoloa 
enintään yhdeksään kuukauteen. Päätös 
täytäntöönpanopäätöksen voimassaolon 
jatkamisesta annetaan 4 a artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti."

5. Kun komissio on ehdottanut tämän 
asetuksen muuttamista 4 kohdan 
mukaisesti kolmannen maan siirtämiseksi 
liitteeseen I, se voi jatkaa 3 kohdan 
mukaisesti hyväksytyn 
täytäntöönpanopäätöksen voimassaoloa 
enintään kuuteen kuukauteen. Päätös 
täytäntöönpanopäätöksen voimassaolon 
jatkamisesta annetaan 4 a artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti."

Or. en
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Perustelu

Täytäntöönpanopäätöksen voimassaoloaikaa olisi rajoitettava.

Tarkistus 49
Manfred Weber

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 539/2001
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) diplomaattipassien, 
virkapassien/virkamatkapassien tai 
erityispassien haltijat;

(a) diplomaattipassien, 
virkapassien/virkamatkapassien tai 
erityispassien haltijat; jos kyseisen 
kolmannen maan kansalaiset vaativat 
viisumisäännöstön 22 artiklan mukaista 
ennakkokuulemista, neuvosto päättää 
viisumipakosta vapauttamisesta 
määräenemmistöllä ehdotuksen tekevän 
jäsenvaltion aloitteesta;

Or. en

Perustelu

Bei bilateralen Ausnahmen von der Visumspflicht für Diplomaten-, Dienst- und 
Spezialpassinhaber ist in Fällen, in denen ein Mitgliedstaat von der Visumspflicht für 
Offizialpassinhaber absehen möchte, für die ein anderer Mitgliedstaat die Konsultation seiner 
Sicherheitsbehörden (KZB-Pflicht) im Visumverfahren verlangt, die Wiedereinführung eines 
Verfahrens erforderlich, wie es nach Verordnung 789/2001 vorgesehen war und das mit dem 
Visakodex abgeschafft wurde. Die Möglichkeit, ohne Durchführung der Konsultation ein
räumlich beschränktes Visum nach Art. 25 Abs. 1 (a) (iii) Visakodex zu erteilen, ist lediglich 
auf dringliche Ausnahmefälle beschränkt und daher kein Argument gegen ein Verfahren, wie 
es in Verordnung 789/2001 vorgesehen ist.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 50
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 539/2001
4 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) hätä- tai pelastuslentojen miehistö ja 
osanottajat sekä muut katastrofissa tai 
onnettomuudessa avustavat henkilöt;

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi edelleen voitava vapauttaa tämä henkilöryhmä viisumipakosta.

Tarkistus 51
Manfred Weber

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 539/2001
4 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) alusten ja ilma-alusten 
siviilimiehistö;

Or. de

Tarkistus 52
Tatjana Ždanoka

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 539/2001
4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) lisätään 2 kohtaan d alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.
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"(d) pakolaisaseman saaneet ja 
kansalaisuudettomat henkilöt sekä muut 
henkilöt, joilla ei ole minkään maan 
kansalaisuutta, jotka asuvat 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai 
Irlannissa ja joilla on näiden 
jäsenvaltioiden myöntämä 
matkustusasiakirja."

Or. en

Perustelu

Pakolaisaseman saaneet ja kansalaisuudettomat henkilöt sekä muut henkilöt, joilla ei ole 
minkään maan kansalaisuutta, jotka asuvat Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Irlannissa ja 
joilla on Yhdistyneen kuningaskunnan tai Irlannin myöntämä matkustusasiakirja, olisi 
vapautettava viisumipakosta.

Tarkistus 53
Tatjana Ždanoka

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 539/2001
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

"Siinä määrin kuin Turkin ja EY:n välisen 
assosiaatiosopimuksen lisäpöytäkirjan 
41 artiklan 1 kohdan soveltaminen sitä 
edellyttää jäsenvaltio voi myöntää
poikkeuksia 1 artiklan 1 kohdassa 
säädetystä viisumipakosta oleskelunsa 
aikana palveluja tarjoavien Turkin 
kansalaisten osalta."

"Siinä määrin kuin Turkin ja EY:n välisen 
assosiaatiosopimuksen lisäpöytäkirjan 
41 artiklan 1 kohdan soveltaminen sitä 
edellyttää jäsenvaltion on myönnettävä
poikkeuksia 1 artiklan 1 kohdassa 
säädetystä viisumipakosta oleskelunsa
aikana palveluja tarjoavien Turkin 
kansalaisten osalta."

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat velvollisia noudattamaan Euroopan unionin tuomioistuimen antamia 
päätöksiä.
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Tarkistus 54
Emine Bozkurt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 539/2001
4 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

"Siinä määrin kuin Turkin ja EY:n välisen 
assosiaatiosopimuksen lisäpöytäkirjan 
41 artiklan 1 kohdan soveltaminen sitä 
edellyttää jäsenvaltio voi myöntää
poikkeuksia 1 artiklan 1 kohdassa 
säädetystä viisumipakosta oleskelunsa
aikana palveluja tarjoavien Turkin 
kansalaisten osalta."

"Siinä määrin kuin Turkin ja EY:n välisen 
assosiaatiosopimuksen lisäpöytäkirjan 
41 artiklan 1 kohdan soveltaminen sitä 
edellyttää jäsenvaltion on myönnettävä
poikkeuksia 1 artiklan 1 kohdassa 
säädetystä viisumipakosta oleskelunsa 
aikana palveluja tarjoavien Turkin 
kansalaisten osalta Euroopan unionin 
tuomioistuimen antaman päätöksen 
mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen aikaisemmat ja tulevat 
päätökset.


