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Tarkistus 43
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Ulkorajoja koskeva unionin politiikka 
tähtää yhdennettyyn rajaturvallisuuteen, 
jonka avulla varmistetaan yhtenäinen ja 
korkeatasoinen rajavalvonta, jota 
henkilöiden vapaa liikkuvuus Euroopan 
unionissa välttämättä edellyttää ja joka on 
olennainen osa vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden aluetta. Tämän vuoksi on 
vahvistettava yhteiset säännöt, jotka 
koskevat ulkorajojen valvonnassa 
sovellettavia vaatimuksia ja menettelyjä.

(1) Ulkorajoja koskeva unionin politiikka 
tähtää yhdennettyyn rajaturvallisuuteen, 
joka on olennainen osa vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden aluetta. Tämän 
vuoksi on vahvistettava yhteiset säännöt, 
jotka koskevat ulkorajojen valvonnassa 
sovellettavia vaatimuksia ja menettelyjä.

Or. en

Tarkistus 44
Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Schengen-alue on olennainen osa 
unionin tavoitetta luoda asteittain 
vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen 
perustuva alue. Jäsenvaltioiden 
ulkorajojen suojelun olisi perustuttava 
yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen 
vastuunjaon periaatteeseen, kuten 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 80 artiklassa määrätään. 
Schengenin hallinnoinnin lujittaminen 
auttaa varmistamaan, että kukin 
jäsenvaltio pystyy tehokkaasti valvomaan 
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ulkorajojaan, ja lisää luottamusta 
maahanmuuttovirtojen hallintaa 
koskevan unionin järjestelmän 
tehokkuutta kohtaan.

Or. en

Tarkistus 45
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Schengenin rajasäännöstön 
yhdenmukaistamiseksi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen, 
jäljempänä ’SEUT-sopimus’, kanssa 
komissiolle olisi SEUT-sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta 
antaa säädöksiä valvonnan toteuttamista 
koskevien lisätoimenpiteiden 
hyväksymisestä Schengenin 
rajasäännöstön 12 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti sekä Schengenin 
rajasäännöstön liitteiden muuttamisesta 
32 artiklan mukaisesti. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaisia 
kuulemisia myös asiantuntijatasolla.
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että Euroopan parlamentti ja 
neuvosto saavat tarvittavat asiakirjat 
samanaikaisesti, ajoissa ja asianmukaisesti.

(6) Schengenin rajasäännöstön 
yhdenmukaistamiseksi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen, 
jäljempänä ’SEUT-sopimus’, kanssa 
komissiolle olisi SEUT-sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta 
antaa säädöksiä Schengenin rajasäännöstön 
liitteiden muuttamisesta 32 artiklan 
mukaisesti. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaisia kuulemisia myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että Euroopan 
parlamentti ja neuvosto saavat tarvittavat 
asiakirjat samanaikaisesti, ajoissa ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 46
Monica Luisa Macovei

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)
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Asetus (EY) N:o 562/2006
2 artikla – 19 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) lisätään 19 a alakohta seuraavasti:
19 a. "sisäiseen turvallisuuteen 
kohdistuvalla uhalla" Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 83 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettua vakavaa, 
rajatylittävää rikollisuutta, kuten 
ihmiskauppaa sekä naisten ja lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä, laitonta 
huumausainekauppaa, laitonta 
asekauppaa, rahanpesua, lahjontaa, 
maksuvälineiden väärentämistä, 
tietokonerikollisuutta ja järjestäytynyttä 
rikollisuutta.

Or. en

Perustelu

The Regulation needs to be updated to take into account the Lisbon Treaty and because all 
cross border serious crimes must be combated in a cross-border approach, at the level of the 
Union. As per Recital 6 of this Regulation, "border control should help to [...] prevent any 
threat to the Member States´ internal security. Stockholm Program, Article 4.1: "Terrorism 
and organised crime, drug trafficking, corruption, trafficking in human beings, smuggling of 
persons and trafficking in arms, among others, continue to challenge the internal security of 
the EU. Cross-border widespread crime has become an urgent challenge which requires a 
clear and comprehensive response."

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

Tarkistus 47
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 562/2006
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) henkilöitä tai henkilöryhmiä varten 
erityistilanteen edellyttäessä satunnaista 

(a) henkilöitä tai henkilöryhmiä varten 
erityistilanteen edellyttäessä satunnaista 
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rajanylitystä rajanylityspaikkojen 
ulkopuolella tai muina kuin niiden 
vahvistettuina aukioloaikoina, edellyttäen 
että heillä on hallussaan kansallisessa 
lainsäädännössä vaaditut luvat ja että 
rajanylitys ei ole ristiriidassa 
jäsenvaltioiden yleisen järjestyksen ja 
sisäisen turvallisuuden kanssa. Jäsenvaltiot 
voivat määrätä erityisjärjestelyistä 
kahdenvälisissä sopimuksissa;

rajanylitystä rajanylityspaikkojen 
ulkopuolella tai muina kuin niiden 
vahvistettuina aukioloaikoina, edellyttäen 
että heillä on hallussaan kansallisessa 
lainsäädännössä vaaditut luvat ja että 
rajanylitys ei ole ristiriidassa 
jäsenvaltioiden yleisen järjestyksen ja 
sisäisen turvallisuuden kanssa. Jäsenvaltiot 
voivat määrätä erityisjärjestelyistä 
kahdenvälisissä sopimuksissa. Tällaisista 
kahdenvälisistä sopimuksista on 
ilmoitettava komissiolle 34 artiklan 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 48
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 562/2006
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) henkilöitä tai henkilöryhmiä varten 
ennakoimattomassa hätätilanteessa."

(b) henkilöitä tai henkilöryhmiä varten 
hätätilanteessa."

Or. en

Tarkistus 49
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 562/2006
5 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) sen on oltava voimassa vähintään kolme 
kuukautta suunnitellun jäsenvaltioiden 
alueelta poistumisen jälkeen. Perustellussa 

i) sen on oltava voimassa vähintään yhden 
päivän suunnitellun jäsenvaltioiden 
alueelta poistumisen jälkeen. Perustellussa 
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hätätapauksessa tästä vaatimuksesta 
voidaan kuitenkin poiketa;

hätätapauksessa tästä vaatimuksesta 
voidaan kuitenkin poiketa;

Or. en

Tarkistus 50
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta – d alakohta
Asetus (EY) N:o 562/2006
7 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Kolmansien maiden kansalaisille, joille 
suoritetaan perusteellinen lisätarkastus 
toisella linjalla, on annettava kirjallinen 
tieto tarkastuksen tarkoituksesta ja 
tarkastusmenettelystä."

"Rajoittamatta toisen alakohdan 
soveltamista kolmansien maiden 
kansalaisille, joille suoritetaan 
perusteellinen lisätarkastus toisella linjalla, 
on annettava kirjallinen tieto tarkastuksen 
tarkoituksesta ja tarkastusmenettelystä 
kielellä, jota hän ymmärtää tai jota hänen 
voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän 
ja tarvittaessa muussa muodossa."

Or. en

Perustelu

Esittelijän tähän artiklaan esittämän tarkistuksen lisäksi on tärkeää selventää, että toisen 
alakohdan kielijärjestelyt eivät ole ristiriidassa tämän tarkistuksen kanssa. 

Tarkistus 51
Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta – f a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 562/2006
7 artikla – 8 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(f a) Lisätään 8 a kohta seuraavasti:



PE480.876v03-00 8/25 AM\893324FI.doc

FI

"8 a. Rajoittamatta tämän asetuksen II 
luvun määräyksiä ja jäsenvaltioille 
merioikeudessa ja erityisesti 
Yhdistyneiden kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksessa säädettyjä 
velvollisuuksia rajatarkastuksia voidaan 
tehdä ulkorajojen ulkopuolisilla alueilla. 
Tällaisia alueita voivat olla aava meri ja 
aluevedet tai sellaisten kolmansien 
maiden alueet, joiden kanssa jäsenvaltiot 
tai unioni on tehnyt asiaa koskevan 
sopimuksen."

Or. en

Tarkistus 52
Georgios Papanikolaou, Carlos Coelho

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 562/2006
9 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kolmannen maan kansalaisilla, jotka eivät 
jäsenvaltioiden ulkorajoja ylittäessään 
tarvitse viisumia neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 539/2001 nojalla, sekä kolmannen 
maan kansalaisilla, joilla on voimassaoleva 
oleskelulupa tai pitkäaikaiseen oleskeluun 
tarkoitettu viisumi, on oikeus käyttää 
tämän asetuksen liitteessä III olevan B1 
osan opasteella ("ilman viisumia") 
merkittyjä kulkuväyliä. He voivat käyttää 
myös liitteessä III olevan B2 osan 
opasteella ("kaikki passit") merkittyjä 
väyliä.

Kolmannen maan kansalaisilla, jotka eivät 
jäsenvaltioiden ulkorajoja ylittäessään 
tarvitse viisumia neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 539/2001 nojalla, sekä kolmannen 
maan kansalaisilla, joilla on voimassaoleva 
oleskelulupa tai pitkäaikaiseen oleskeluun 
tarkoitettu viisumi, on oikeus käyttää 
tämän asetuksen liitteessä III olevan B1 
osan opasteella ("viisumia ei vaadita") 
merkittyjä kulkuväyliä. He voivat käyttää 
myös liitteessä III olevan B2 osan 
opasteella ("kaikki passit") merkittyjä 
väyliä.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta ja 
asetuksessa (EY) N:o 562/2006 pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitetun viisumin omaavien 
henkilöiden liikkumisen osalta laajennettiin Schengenin säännöstöä täysimääräisesti 
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soveltavien jäsenvaltioiden myöntämien oleskelulupien ja lyhytaikaiseen oleskeluun 
tarkoitettujen viisumien välinen vastaavuusperiaate koskemaan pitkäaikaiseen oleskeluun 
tarkoitettuja viisumeita. Näin ollen pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitetulla viisumilla on 
samat vaikutukset kuin oleskeluluvalla. Tästä syystä on tärkeää säilyttää pitkäaikaiseen 
oleskeluun tarkoitetut viisumit tässä ehdotuksessa.

Tarkistus 53
Emine Bozkurt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 562/2006 
10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maahantulon ja maastalähdön yhteydessä 
leimataan järjestelmällisesti niiden 
direktiivin 2004/38/EY soveltamisalaan 
kuuluvien kolmansien maiden kansalaisten 
matkustusasiakirjat, jotka ovat unionin 
kansalaisen perheenjäseniä mutta jotka 
eivät esitä mainitussa direktiivissä 
edellytettyä oleskelukorttia.

Maahantulon tai maastalähdön yhteydessä 
leimataan järjestelmällisesti niiden 
direktiivin 2004/38/EY soveltamisalaan 
kuuluvien kolmansien maiden kansalaisten 
matkustusasiakirjat, jotka ovat unionin 
kansalaisen perheenjäseniä mutta jotka 
eivät esitä mainitussa direktiivissä 
edellytettyä oleskelukorttia.

Or. en

Tarkistus 54
Emine Bozkurt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 562/2006 
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maahantulon ja maastalähdön yhteydessä 
leimataan järjestelmällisesti niiden 
kolmansien maiden kansalaisten 
matkustusasiakirjat, jotka ovat unionin 
lainsäädännön mukaisen vapaata 
liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin 
kuuluvan kolmannen maan kansalaisen 

Maahantulon tai maastalähdön yhteydessä 
leimataan järjestelmällisesti niiden 
kolmansien maiden kansalaisten 
matkustusasiakirjat, jotka ovat unionin 
lainsäädännön mukaisen vapaata 
liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin 
kuuluvan kolmannen maan kansalaisen 
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perheenjäseniä mutta jotka eivät esitä 
direktiivissä 2004/38/EY edellytettyä 
oleskelukorttia.

perheenjäseniä mutta jotka eivät esitä 
direktiivissä 2004/38/EY edellytettyä 
oleskelukorttia.

Or. en

Tarkistus 55
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 8 kohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 562/2006 
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Korvataan 3 kohta seuraavasti: Poistetaan.
"Jos 1 kohdassa tarkoitettua olettamusta 
ei kumota, kolmannen maan kansalainen 
voidaan palauttaa Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY* 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 56
Emine Bozkurt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 8 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 562/2006 
11 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Lisätään uusi 4 kohta seuraavasti: Poistetaan.
"Maastalähtöleiman puuttuessa 
sovelletaan 1 ja 2 kohdan asianomaisia 
säännöksiä soveltuvin osin."

Or. en
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Tarkistus 57
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 562/2006 
12 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

(9) Korvataan 12 artiklan 5 kohta 
seuraavasti:

(9) Poistetaan 12 artiklan 5 kohta.

"5. Siirretään komissiolle 33 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä valvonnan toteuttamista 
koskevien lisätoimenpiteiden 
hyväksymisestä.";

Or. en

Tarkistus 58
Tatjana Ždanoka

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 562/2006
12 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Lisätään 12 artiklaan uusi 5 a kohta 
seuraavasti:
"5 a. Rajan laittomasti ylittänyt tai sitä 
yrittänyt henkilö ja henkilö, jonka 
epäillään aikovan ylittää raja laittomasti, 
on pysäytettävä ja tuotava lähimmälle 
rajavartioasemalle. Osana rajavalvontaa 
tehtävät henkilöiden tarkastukset ja 
maahantulon epäämistä koskevat 
päätökset on tehtävä 7–11 artiklan ja 13 
artiklan mukaisesti sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 18 artiklan soveltamista."

Or. en
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Tarkistus 59
Tatjana Ždanoka

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 562/2006
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Korvataan 13 artiklan 1 kohta 
seuraavasti: 
"1. Pääsy jäsenvaltioiden alueelle on 
evättävä kolmannen maan kansalaiselta, 
joka ei täytä kaikkia 5 artiklan 1 
kohdassa säädettyjä 
maahantuloedellytyksiä ja joka ei kuulu 
5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin 
henkilöryhmiin. Tämä ei kuitenkaan 
rajoita turvapaikkaoikeutta koskevien 
erityismääräysten soveltamista eikä 
kansainvälistä suojelua tai viisumien 
myöntämistä pitkäaikaista oleskelua 
varten. Rajavartioiden on varmistettava, 
että henkilöllä, joka haluaa hakea 
kansainvälistä suojelua, on käytännössä 
mahdollisuus esittää hakemuksensa 
toimivaltaisille viranomaisille 
mahdollisimman pian unionin 
lainsäädännön ja palauttamiskiellon 
periaatteen mukaisesti."

Or. en

Tarkistus 60
Emine Bozkurt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta
Asetus (EY) N:o 562/2006 
13 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

"5. Jäsenvaltioiden on tilastoitava sellaisten 
henkilöiden, joilta on evätty pääsy, määrä, 
epäämisen perusteet, evättyjen 
kansalaisuus ja rajatyyppi (maa-, ilma- vai 
meriraja), jolla heiltä evättiin pääsy, ja 
toimitettava nämä tilastot Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 862/2007* mukaisesti."

"5. Jäsenvaltioiden on tilastoitava sellaisten 
henkilöiden, joilta on evätty pääsy, määrä, 
epäämisen perusteet, evättyjen 
kansalaisuus ja rajatyyppi (maa-, ilma- vai 
meriraja), jolla heiltä evättiin pääsy, ja 
toimitettava nämä tilastot Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 862/2007* mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava nämä 
tilastot komissiolle kerran vuodessa. 
Komissio julkaisee joka toinen vuosi 
yhteenvedon jäsenvaltioiden toimittamista 
tilastoista."

Or. en

Tarkistus 61
Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 562/2006
15 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
rajavartijat ovat alaan erikoistuneita ja 
asianmukaisen koulutuksen saaneita 
ammattilaisia, ottaen huomioon neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 2007/2004 perustetun 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtivan viraston laatimat ja edelleen 
kehittämät rajavartijakoulutuksen yhteiset 
vaatimukset. Koulutusvaatimuksiin on 
sisällytettävä erityiskoulutusta ilman 
huoltajaa matkustaviin alaikäisiin ja 
ihmiskaupan uhreihin liittyvien erityisen 
arkaluonteisten tilanteiden 
havaitsemiseksi. Jäsenvaltioiden on 
kannustettava rajavartijoita opiskelemaan 
vieraita kieliä ja erityisesti niitä, joita he 

"Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
rajavartijat ovat alaan erikoistuneita ja 
asianmukaisen koulutuksen saaneita 
ammattilaisia, ottaen huomioon neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 2007/2004 perustetun 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtivan viraston laatimat ja edelleen 
kehittämät rajavartijakoulutuksen yhteiset 
vaatimukset. Koulutusvaatimuksiin on 
sisällytettävä erityiskoulutusta 
haavoittuvassa asemassa oleviin 
henkilöihin, kuten ilman huoltajaa 
matkustavat alaikäiset ja ihmiskaupan 
uhrit, liittyvien tilanteiden havaitsemiseksi 
ja käsittelemiseksi. Jäsenvaltioiden on 
kannustettava rajavartijoita opiskelemaan 
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tarvitsevat tehtäviensä hoitamiseksi." vieraita kieliä, ja erityisesti niitä, joita he 
tarvitsevat tehtäviensä hoitamiseksi, ja
Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtivan viraston tuella varmistettava, 
että rajavartijat saavat koulutusta, joka 
liittyy perusoikeuksien suojeluun yleisesti 
sekä haavoittuvien erityisryhmien 
oikeuksiin."

Or. en

Tarkistus 62
Emine Bozkurt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 562/2006 
15 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
rajavartijat ovat alaan erikoistuneita ja 
asianmukaisen koulutuksen saaneita 
ammattilaisia, ottaen huomioon neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 2007/2004 perustetun 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtivan viraston laatimat ja edelleen 
kehittämät rajavartijakoulutuksen yhteiset 
vaatimukset. Koulutusvaatimuksiin on 
sisällytettävä erityiskoulutusta ilman 
huoltajaa matkustaviin alaikäisiin ja 
ihmiskaupan uhreihin liittyvien erityisen 
arkaluonteisten tilanteiden 
havaitsemiseksi. Jäsenvaltioiden on 
kannustettava rajavartijoita opiskelemaan 
vieraita kieliä ja erityisesti niitä, joita he 
tarvitsevat tehtäviensä hoitamiseksi."

"Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
rajavartijat ovat alaan erikoistuneita ja 
asianmukaisen koulutuksen saaneita 
ammattilaisia, ottaen huomioon neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 2007/2004 perustetun 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtivan viraston laatimat ja edelleen 
kehittämät rajavartijakoulutuksen yhteiset 
vaatimukset. Koulutusvaatimuksiin on 
sisällytettävä erityiskoulutusta 
haavoittuvassa asemassa oleviin 
henkilöihin, kuten kansainvälistä 
suojelua tarvitsevat henkilöt, ilman 
huoltajaa matkustavat alaikäiset ja 
ihmiskaupan uhrit, liittyvien tilanteiden 
havaitsemiseksi ja käsittelemiseksi. 
Jäsenvaltioiden on kannustettava 
rajavartijoita opiskelemaan vieraita kieliä 
ja erityisesti niitä, joita he tarvitsevat 
tehtäviensä hoitamiseksi."

Or. en
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Tarkistus 63
Monica Luisa Macovei

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)
Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttaminen
40 artikla – 7 kohta – 9 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Korvataan 40 artiklan 7 kohdan yhdeksäs 
luetelmakohta seuraavasti:
"– ihmiskauppa sekä naisten ja lasten 
seksuaalinen hyväksikäyttö, "

Or. en

Perustelu

Rajatylittävien rikosten luettelo on saatettava ajan tasalle Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vakavien rikollisuuden alojen 
kanssa.

Tarkistus 64
Monica Luisa Macovei

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 b kohta (uusi)
Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttaminen
40 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Lisätään 40 artiklan 7 kohtaan 
seuraavat luetelmakohdat:
"– rahanpesu,
– lahjonta,
– maksuvälineiden väärentäminen,
– tietokonerikollisuus,
– järjestäytynyt rikollisuus."

Or. en
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Perustelu

Rajatylittävien rikosten luettelo on saatettava ajan tasalle Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vakavien rikollisuuden alojen 
kanssa.

Tarkistus 65
Monica Luisa Macovei

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 c kohta (uusi)
Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttaminen
41 artikla – 4 kohta – a alakohta – 9 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

(2 c) Korvataan 41 artiklan 4 kohdan 
yhdeksäs luetelmakohta seuraavasti:
"– ihmiskauppa sekä naisten ja lasten 
seksuaalinen hyväksikäyttö, "

Or. en

Perustelu

Rajatylittävien rikosten luettelo on saatettava ajan tasalle Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vakavien rikollisuuden alojen 
kanssa.

Tarkistus 66
Monica Luisa Macovei

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 d kohta (uusi)
Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttaminen
41 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2d) Lisätään seuraavat luetelmakohdat 
41 artiklan 4 kohtaan:
"– rahanpesu,
– lahjonta,
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– maksuvälineiden väärentäminen,
– tietokonerikollisuus,
– järjestäytynyt rikollisuus."

Or. en

Perustelu

Rajatylittävien rikosten luettelo on saatettava ajan tasalle Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vakavien rikollisuuden alojen 
kanssa.

Tarkistus 67
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 562/2006 
Liite VI – 1.1.4.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.1.4.1. Jäsenvaltiot voivat tehdä 
naapureinaan olevien kolmansien maiden 
kanssa kahdenvälisiä sopimuksia sellaisten 
yhteisten rajanylityspaikkojen 
perustamisesta, joilla toisen sopimuspuolen 
rajavartijat tekevät maahantulo- ja/tai 
maastalähtötarkastuksia lainsäädäntönsä 
mukaisesti toisen sopimuspuolen alueella. 
Yhteiset rajanylityspaikat voivat sijaita 
joko jäsenvaltion tai kolmannen maan
alueella.

1.1.4.1. Jäsenvaltiot voivat tehdä 
naapureinaan olevien kolmansien maiden 
kanssa kahdenvälisiä sopimuksia sellaisten 
yhteisten rajanylityspaikkojen 
perustamisesta, joilla toisen sopimuspuolen 
rajavartijat tekevät maahantulo- ja/tai 
maastalähtötarkastuksia lainsäädäntönsä 
mukaisesti toisen sopimuspuolen alueella. 
Yhteiset rajanylityspaikat voivat sijaita 
ainoastaan jäsenvaltion alueella.

Or. en

Tarkistus 68
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 562/2006 
Liite VI – 1.1.4.2 alakohta – b alakohta – 2 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– tai toimittava kansallisen lainsäädäntönsä 
mukaisesti. Tässä tapauksessa 
asianomaiselle henkilölle on kuitenkin 
tarjottava mahdollisuutta saattaa asia 
tuomioistuimen käsiteltäväksi, ja hänellä 
on oltava käytettävissään riittävät 
muutoksenhakukeinot tehokkaan 
oikeussuojan takaamiseksi unionin 
oikeuteen kuuluvilla aloilla, jotta turvataan 
unionin oikeuden säännöksiin perustuva 
oikeussubjektien oikeusturva ja taataan 
mainittujen säännösten täysi 
oikeusvaikutus.

– tai toimittava kansallisen lainsäädäntönsä 
mukaisesti. Tässä tapauksessa 
asianomaiselle henkilölle on kuitenkin 
tarjottava mahdollisuutta saattaa asia 
tuomioistuimen käsiteltäväksi, ja hänellä 
on oltava käytettävissään riittävät 
muutoksenhakukeinot tehokkaan 
oikeussuojan takaamiseksi unionin 
oikeuteen kuuluvilla aloilla, jotta turvataan 
unionin ja jäsenvaltioiden oikeuden 
säännöksiin perustuva oikeussubjektien 
oikeusturva ja taataan mainittujen 
säännösten täysi oikeusvaikutus.

Or. en

Tarkistus 69
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 562/2006 
Liite VI – 1.1.4.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.1.4.3. Kolmannen maan alueella 
sijaitsevat yhteiset rajanylityspaikat: 
Kolmannen maan alueella sijaitsevien 
yhteisten rajanylityspaikkojen 
perustamisesta tehtävissä kahdenvälisissä 
sopimuksissa on valtuutettava 
jäsenvaltion rajavartijat suorittamaan 
tehtäviään kolmannen maan alueella 
Schengenin rajasäännöstön mukaisesti ja 
noudattaen seuraavia periaatteita:

Poistetaan.

(a) Kansainvälinen suojelu: Kolmannen 
maan kansalaiselle, joka on läpäissyt 
kolmannen maan rajavartijoiden 
maastalähtötarkastuksen ja joka sen 
jälkeen pyytää kolmannessa maassa 
olevilta jäsenvaltion rajavartijoilta 
kansainvälistä suojelua, on sallittava 
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pääsy asianomaisen jäsenvaltion alueelle 
asiaankuuluvien menettelyjen 
käynnistämistä varten. Kolmannen maan 
viranomaisten on hyväksyttävä kyseisen 
henkilön siirtäminen jäsenvaltion 
alueelle.
(b) Henkilön pidättäminen tai 
omaisuuden takavarikointi: Jos 
jäsenvaltion rajavartijat saavat tietoonsa 
seikkoja, joiden nojalla on perusteltua 
pidättää henkilö tai ottaa hänet säilöön tai 
takavarikoida omaisuutta, heidän on 
toimittava kansallisen lainsäädäntönsä ja 
asiaan sovellettavan unionin 
lainsäädännön mukaisesti. Kolmannen 
maan viranomaisten on hyväksyttävä 
kyseisen henkilön tai omaisuuden 
siirtäminen jäsenvaltion alueelle.
(c) Kansalaisuusmaansa alueelle tulevat 
kolmannen maan kansalaiset: 
Jäsenvaltion rajavartijat eivät saa estää 
kolmannen maan kansalaisten pääsyä 
kansalaisuusmaansa alueelle. Jos on 
perusteltuja syitä evätä maastalähtö 
jäsenvaltiosta sen lainsäädännön nojalla, 
jäsenvaltion rajavartijoiden on 
ilmoitettava nämä syyt kolmannen maan 
viranomaisille, ja näiden on huolehdittava 
asianmukaisista jatkotoimista kansallisen 
lainsäädäntönsä ja kansainvälisen 
oikeuden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 70
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 562/2006 
Liite VI – 1.1.4.4 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.1.4.4. Asianomaisen jäsenvaltion on 1.1.4.4. Asianomaisen jäsenvaltion on 
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kuultava komissiota ennen kuin se tekee 
naapurinaan sijaitsevan kolmannen maan 
kanssa paikallista rajaliikennettä koskevan 
kahdenvälisen sopimuksen tai muuttaa 
tällaista sopimusta, jotta voidaan varmistaa 
sen yhteensopivuus tämän asetuksen
kanssa.

kuultava komissiota, joka antaa etukäteen 
myönteisen lausunnon, ennen kuin se 
tekee naapurinaan sijaitsevan kolmannen 
maan kanssa paikallista rajaliikennettä 
koskevan kahdenvälisen sopimuksen tai 
muuttaa tällaista sopimusta, jotta voidaan 
varmistaa sen yhteensopivuus unionin 
lainsäädännön kanssa, turvapaikka- ja 
tietosuojalainsäädäntö mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 71
Tatjana Ždanoka

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 562/2006
Liite VI – 1.1.4.4 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.1.4.4. Asianomaisen jäsenvaltion on 
kuultava komissiota ennen kuin se tekee 
naapurinaan sijaitsevan kolmannen maan 
kanssa paikallista rajaliikennettä koskevan 
kahdenvälisen sopimuksen tai muuttaa 
tällaista sopimusta, jotta voidaan varmistaa 
sen yhteensopivuus tämän asetuksen
kanssa.

1.1.4.4. Asianomaisen jäsenvaltion on 
kuultava komissiota, joka antaa etukäteen 
myönteisen lausunnon, ennen kuin se 
tekee naapurinaan sijaitsevan kolmannen 
maan, riippumatta maan kansainvälisen 
oikeuden mukaisesta asemasta, kanssa 
paikallista rajaliikennettä koskevan 
kahdenvälisen sopimuksen tai muuttaa 
tällaista sopimusta, jotta voidaan varmistaa 
sen yhteensopivuus unionin 
lainsäädännön kanssa.

Or. en

Tarkistus 72
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 562/2006 
Liite VI – 1.1.4.4 alakohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos komissio katsoo, että sopimus ei ole 
yhteensopiva tämän asetuksen kanssa, se 
ilmoittaa tästä asianomaiselle 
jäsenvaltiolle. Jäsenvaltion on ryhdyttävä 
kaikkiin asianmukaisiin toimiin
sopimuksen muuttamiseksi kohtuullisen 
ajan kuluessa, niin että 
yhteensopimattomuus poistuu."

Jos komissio katsoo, että sopimus ei ole 
yhteensopiva unionin lainsäädännön
kanssa, se ilmoittaa tästä asianomaiselle 
jäsenvaltiolle. Jäsenvaltio ei saa tehdä
sopimusta ja sen on ryhdyttävä kaikkiin 
asianmukaisiin toimiin
sopimusluonnoksen muuttamiseksi, niin 
että yhteensopimattomuus poistuu."

Or. en

Tarkistus 73
Georgios Papanikolaou, Carlos Coelho

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 562/2006
Liite VI – 1.1.4.4 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio katsoo, että sopimus ei ole 
yhteensopiva tämän asetuksen kanssa, se 
ilmoittaa tästä asianomaiselle 
jäsenvaltiolle. Jäsenvaltion on ryhdyttävä 
kaikkiin asianmukaisiin toimiin 
sopimuksen muuttamiseksi kohtuullisen 
ajan kuluessa, niin että 
yhteensopimattomuus poistuu."

Jos komissio katsoo, että sopimusluonnos
ei ole yhteensopiva unionin asiaa 
koskevan lainsäädännön kanssa, se 
ilmoittaa tästä asianomaiselle 
jäsenvaltiolle. Jäsenvaltio ei saa tehdä 
sopimusta ja sen on ryhdyttävä kaikkiin 
asianmukaisiin toimiin 
sopimusluonnoksen muuttamiseksi 
kohtuullisen ajan kuluessa, niin että 
yhteensopimattomuus poistuu. Jos 
komissio katsoo, että sopimusluonnos on 
yhteensopiva unionin asiaa koskevan 
lainsäädännön kanssa, ja komissio antaa 
myönteisen lausunnon, se ilmoittaa tästä 
parlamentille."

Or. en

Tarkistus 74
Tatjana Ždanoka
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Ehdotus asetukseksi
Liite – 4 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 562/2006
Liite VI – 3.1.1 kohta – toinen virke

Komission teksti Tarkistus

"Jäsenvaltiot voivat tehdä kahdenvälisiä 
sopimuksia, joiden mukaan tarkastuksia 
voidaan suorittaa 1.1.4 kohdassa 
vahvistettuja periaatteita noudattaen myös 
merimatkan aikana tai kolmannen maan 
alueella laivan saapumisen tai lähdön 
yhteydessä.

”Jäsenvaltiot voivat tehdä kahdenvälisiä 
sopimuksia, joiden mukaan tarkastuksia 
voidaan suorittaa 1.1.4 kohdassa 
vahvistettuja periaatteita ja tämän 
asetuksen perusperiaatteita ja takeita 
noudattaen myös merimatkan aikana tai 
kolmannen maan alueella laivan 
saapumisen tai lähdön yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 75
Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
Liite – 4 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 562/2006
Liite VI – 3.1.4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 4 ja 7 artiklassa 
säädetään, alukselle jääville henkilöille ei 
tehdä järjestelmällisesti rajatarkastuksia.
Rajavartijoiden on kuitenkin tarkastettava 
aluksen tilat ja alukseen jäävät henkilöt
sisäiseen turvallisuuteen ja laittomaan 
maahanmuuttoon liittyvien riskien 
arvioinnin perusteella.

Poiketen siitä, mitä 4 ja 7 artiklassa 
säädetään, alukselle jääville henkilöille ei 
tehdä järjestelmällisesti rajatarkastuksia.
Rajavartijoiden on kuitenkin tarkastettava 
aluksen tilat ja tehtävä 
vähimmäistarkastus alukseen jääville 
henkilöille sisäiseen turvallisuuteen ja 
laittomaan maahanmuuttoon liittyvien 
riskien arvioinnin perusteella.

Or. en

Perustelu

Nykyisen asetuksen 7 artiklassa määritellään, mitä henkilöille suoritettavilla tarkastuksilla ja 
vähimmäistarkastuksilla tarkoitetaan. Näin ollen tekstin on oltava johdonmukainen.
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Tarkistus 76
Emine Bozkurt

Ehdotus asetukseksi
Liite – 4 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 562/2006 
Liite VI – 3.1.4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 4 ja 7 artiklassa 
säädetään, alukselle jääville henkilöille ei 
tehdä järjestelmällisesti rajatarkastuksia. 
Rajavartijoiden on kuitenkin tarkastettava 
aluksen tilat ja alukseen jäävät henkilöt 
sisäiseen turvallisuuteen ja laittomaan 
maahanmuuttoon liittyvien riskien 
arvioinnin perusteella.

Poiketen siitä, mitä 4 ja 7 artiklassa 
säädetään, alukselle jääville henkilöille ei 
tehdä järjestelmällisesti rajatarkastuksia. 
Rajavartijoiden on kuitenkin tarkastettava 
aluksen tilat ja he voivat tarkastaa 
alukseen jäävät henkilöt sisäiseen 
turvallisuuteen ja laittomaan 
maahanmuuttoon liittyvien riskien 
arvioinnin perusteella.

Or. en

Tarkistus 77
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
Liite – 4 kohta – d alakohta
Asetus (EY) N:o 562/2006 
Liite VI – 3.2.2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) korvataan 3.2.2 kohdan toinen 
alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

"Sisäiseen turvallisuuteen ja laittomaan 
maahanmuuttoon liittyvien riskien 
arvioinnin perusteella tarkastukset on 
kuitenkin tehtävä myös näiden alusten 
miehistölle ja matkustajille."

Or. en
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Tarkistus 78
Emine Bozkurt

Ehdotus asetukseksi
Liite – 4 kohta – d alakohta
Asetus (EY) N:o 562/2006 
Liite VI – 3.2.2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Sisäiseen turvallisuuteen ja laittomaan 
maahanmuuttoon liittyvien riskien 
arvioinnin perusteella tarkastukset on
kuitenkin tehtävä myös näiden alusten 
miehistölle ja matkustajille."

"Sisäiseen turvallisuuteen ja laittomaan 
maahanmuuttoon liittyvien riskien 
arvioinnin perusteella tarkastukset voidaan 
kuitenkin tehdä myös näiden alusten 
miehistölle ja matkustajille."

Or. en

Tarkistus 79
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 kohta – f alakohta
Asetus (EY) N:o 562/2006 
Liite VI – 3.2.3 kohta – e alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) korvataan 3.2.3 kohdan e alakohdan 
toinen alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

"Sisäiseen turvallisuuteen ja laittomaan 
maahanmuuttoon liittyvien riskien 
arvioinnin perusteella tarkastukset on 
kuitenkin tehtävä myös näiden alusten 
miehistölle ja matkustajille."

Or. en

Tarkistus 80
Emine Bozkurt

Ehdotus asetukseksi
Liite – 4 kohta – f alakohta



AM\893324FI.doc 25/25 PE480.876v03-00

FI

Asetus (EY) N:o 562/2006 
Liite VI – 3.2.3 kohta – e alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Sisäiseen turvallisuuteen ja laittomaan 
maahanmuuttoon liittyvien riskien 
arvioinnin perusteella tarkastukset on
kuitenkin tehtävä myös näiden alusten 
miehistölle ja matkustajille."

"Sisäiseen turvallisuuteen ja laittomaan 
maahanmuuttoon liittyvien riskien 
arvioinnin perusteella tarkastukset voidaan 
kuitenkin tehdä myös näiden alusten 
miehistölle ja matkustajille."

Or. en

Tarkistus 81
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 7 kohta
Asetus (EY) N:o 562/2006 
Liite VI – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarkastusten tiheyden määrittämiseksi on 
kuitenkin otettava huomioon arvio 
laittomaan maahanmuuttoon liittyvistä 
riskeistä erityisesti, jos offshore-
työskentelypaikka on kolmannen maan 
rannikon välittömässä läheisyydessä."

Poistetaan.

Or. en


