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Tarkistus 55
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
–

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista 

maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä 

kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
77 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 
kansallisille parlamenteille,
noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä1,

                                               
* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.
1 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ...
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sekä katsovat seuraavaa:

▌

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

(3 b) Saatuaan ilmoituksen joltakin jäsenvaltiolta siitä, että asetuksen (EY) 
N:o 539/2011 liitteessä II mainittu kolmas maa on päättänyt ryhtyä soveltamaan 
viisumipakkoa kyseisen jäsenvaltion kansalaisiin, kaikkien jäsenvaltioiden olisi 
reagoitava yhdessä ja siten annettava unionin vastaus tilanteessa, joka vaikuttaa 
koko unioniin ja mahdollistaa sen kansalaisten eriarvoisen kohtelun.

(3 c) Tässä asetuksessa olisi perustettava mekanismi, joka mahdollistaa 
viisumivapauden tilapäisen keskeyttämisen asetuksen (EY) N:o 539/2001 
liitteessä II mainitun kolmannen maan osalta hätätilanteessa, jossa on toteutettava 
kiireellisiä toimia yhden tai useamman jäsenvaltion kohtaamien vaikeuksien 
ratkaisemiseksi, ottaen huomioon hätätilanteen yleisen vaikutuksen koko unioniin.

(3 d) Merkittävä ja äkillinen nousu tarkoittaa 50 prosentin kynnysarvon ylitystä. Se voi 
olla myös alempi, jos komissio katsoo, että se on otettava huomioon erityisessä 
tilanteessa, josta paineen alainen jäsenvaltio on ilmoittanut.

(3 e) Hyväksyttyjen turvapaikkahakemusten alhainen määrä tarkoittaa tilannetta, jossa 
alle 3 prosenttia turvapaikkahakemuksista hyväksytään. Osuus voi olla myös 
suurempi, jos komissio katsoo, että se on otettava huomioon erityisessä tilanteessa, 
josta paineen alainen jäsenvaltio on ilmoittanut.

(3 f) On tarpeen välttää ja torjua sellaisia väärinkäytöksiä, jotka ovat seurausta 
viisumivapauden myöntämisestä lyhytaikaista oleskelua varten tietyn kolmannen 
maan kansalaisille, jos nämä muodostavat uhkan jäsenvaltioiden yleiselle 
järjestykselle ja sisäiselle turvallisuudelle.

(3 g) Avoimen ja toimivan viisumipakosta myönnettävän vapautuksen 
keskeyttämismekanismin mahdollistamiseksi asetuksessa (EY) N:o 539/2001 
olevassa liitteessä II luetelluille kolmannen maan kansalaisille 
vastavuoroisuuskeinona tai hätätilanteissa komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 290 artiklan mukaisesti 
asetuksen (EY) N:o 539/2001 liitteen muuttamiseksi sellaisen kolmannen maan 
osalta, jolle viisumipakko on palautettu tilapäisesti. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
Poikkeuksellisiin tapauksiin liittyvässä hätätilanteessa, jossa on toteutettava 
kiireellisiä toimia yhden tai useamman jäsenvaltion kohtaamien vaikeuksien 
ratkaisemiseksi, komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä asetuksen 
(EY) N:o 539/2001 liitteen II muuttamiseksi sellaisen kolmannen maan osalta, 
jolle viisumipakko on palautettu tilapäisesti kiireellisen menettelyn mukaisesti.
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▌
(6) Koska ▌ pakolaisiin ja kansalaisuudettomiin henkilöihin sovellettavia 

viisumisääntöjä, jotka on otettu käyttöön asetuksen (EY) N:o 539/2001 
muuttamisesta 21 päivänä joulukuuta 2006 annetulla neuvoston asetuksella (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 
henkilöiden viisumipakkoa koskevaa tilannetta. Tässä asetuksessa olisi jätettävä
jäsenvaltioiden päätettäväksi, soveltavatko ne tähän henkilöryhmään viisumivapautta 
vai viisumipakkoa kansainvälisten velvoitteidensa mukaisesti. Tällaisista 
kansallisista päätöksistä olisi ilmoitettava komissiolle.

▌

(8) Tämän asetuksen olisi tarjottava oikeusperusta tiettyjen kansainvälisen oikeuden 
piiriin kuuluvien yhteisöjen, jotka eivät ole kansainvälisiä hallitustenvälisiä 
järjestöjä, myöntämien matkustusasiakirjojen haltijoiden viisumipakolle tai 
viisumivapaudelle.

(8 a) Asetuksella (EY) N:o 539/2001 ei estetä soveltamasta Euroopan yhteisön ennen 
sen voimaantuloa tekemiä kansainvälisiä sopimuksia, joiden vuoksi on tarpeen 
poiketa yhteisistä viisumisäännöistä samalla kun otetaan huomioon Euroopan 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö.

(9) Tämä asetus on osa Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan 
unionia tehdyn pöytäkirjan mukaista Schengenin säännöstön edelleen kehittämistä, 
sellaisena kuin tämä säännöstö on määritelty Schengenin säännöstön 
määrittelemisestä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisen oikeusperustan 
vahvistamiseksi kullekin Schengenin säännöstöön kuuluvalle määräykselle tai 
päätökselle 20 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/435/EY1

liitteessä A.

(10) Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön 
määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan 
ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa viimeksi mainittujen 
osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja 
kehittämiseen2 ja jotka kuuluvat tietyistä mainitun sopimuksen yksityiskohtaisista 
soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 
1999/437/EY3 1 artiklan B kohdassa tarkoitettuun alaan.

(11) Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, 
joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton 
välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön 
täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen4 ja jotka kuuluvat neuvoston 

                                               
1 EYVL L 176, 10.7.1999, s. 1.
2 EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.
3 EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.
4 EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.
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päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan B kohdassa, tarkasteltuna yhdessä neuvoston 
päätöksen 2008/146/EY1 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(12) Liechtensteinin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön 
määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin 
valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisessä pöytäkirjassa, joka koskee 
Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymistä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja 
Sveitsin valaliiton väliseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin 
säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehtyyn sopimukseen2, 
ja jotka kuuluvat ▌päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan B kohdassa, tarkasteltuna 
yhdessä neuvoston päätöksen 2011/350/EU3 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan ▌.

(13) Tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt 
kuningaskunta ei osallistu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen 
kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön 
määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY4

mukaisesti; Yhdistynyt kuningaskunta ei sen vuoksi osallistu tämän asetuksen 
hyväksymiseen, tämä asetus ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta 
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

(14) Tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei 
osallistu Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön 
määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY5

mukaisesti; Irlanti ei sen vuoksi osallistu tämän asetuksen antamiseen, se ei sido 
Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus N:o 539/2001 seuraavasti:
1. Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

▌

(a a) 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 säännöksiä:
(a) 30 päivän kuluessa siitä, kun kyseinen kolmas maa on ottanut 

käyttöön viisumipakon, tai tapauksissa, joissa viisumipakko 
pysytetään, 30 päivän kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä, asianomaisten jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava asiasta kirjallisesti Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

                                               
1 EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1.
2 EUVL L 160, 18.5.2011, s. 21.
3 EUVL L 160, 18.5.2011, s. 19.
4 EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.
5 EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.
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Tässä ilmoituksessa
i) on mainittava toimenpiteen täytäntöönpanopäivämäärä sekä niiden 

matkustusasiakirjojen ja viisumien tyyppi tai tyypit, joita se koskee;

ii) on oltava yksityiskohtainen selvitys alustavista toimenpiteistä, joita 
asianomaiset jäsenvaltiot ovat toteuttaneet viisumivapauden 
varmistamiseksi kyseisen kolmannen maan kanssa sekä kaikki 
asiaankuuluvat tiedot;

Komissio julkaisee ilmoituksen viipymättä Euroopan unionin virallisen 
lehden C-sarjassa ja mainitsee toimenpiteen täytäntöönpanopäivämäärän 
sekä niiden matkustusasiakirjojen ja viisumien tyypin tai tyypit, joita se 
koskee.

Jos kolmas maa päättää poistaa viisumipakon, ilmoitusta ei tehdä tai se perutaan;
(b) Välittömästi ilmoituksen julkaisemispäivän jälkeen komissio ottaa 

asianomaista jäsenvaltiota kuultuaan yhteyttä kyseisen kolmannen maan 
viranomaisiin viisumivapauden palauttamiseksi tai käyttöönottamiseksi ja 
tiedottaa näistä toimista viipymättä Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

(c) Jos kolmas maa ei ole poistanut viisumipakkoa (90) päivän kuluessa 
ilmoituksen julkaisemispäivästä ja huolimatta kaikista b alakohdan 
mukaisesti toteutetuista erityisesti politiikan, talouden ja kaupan alan 
toimista, asianomaiset jäsenvaltiot voivat pyytää komissiota ehdottamaan 
asianomaisen kolmannen maan kansalaisia koskevan viisumivapauden 
keskeyttämistä.  
Jos jäsenvaltio tekee tällaisen pyynnön, sen on tiedotettava asiasta Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle;

(d) Komissio ottaa jatkotoimia harkitessaan huomioon asianomaisen 
jäsenvaltion toteuttamien toimenpiteiden tulokset, toimet, jotka on toteutettu 
b alakohdan mukaisesti viisumivapauden palauttamiseksi tai 
käyttöönottamiseksi, sekä viisumipakosta myönnettävän vapautuksen 
keskeyttämisen seuraukset unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä kyseisen 
kolmannen maan ulkosuhteiden kannalta.

(e) jos kolmas maa ei ole poistanut viisumipakkoa 6 kuukauden kuluessa 
ilmoituksen julkaisemispäivästä, komissio jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan
i) voi antaa 4 a artiklan ja 4 b artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen, 

jolla muutetaan liitettä II ja keskeytetään (12) kuukauden ajaksi 
asianomaisen kolmannen maan kansalaisia koskeva vapautus 
viisumipakosta tai

ii) antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa 
arvioidaan tilannetta ja ilmoitetaan syyt, miksi se ei ehdota 
viisumivapauden keskeytystä Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Kertomuksessa otetaan huomioon kaikki asiaankuuluvat tekijät, kuten 
asianomaisen jäsenvaltion toteuttamien toimenpiteiden tulokset, toimet, 
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jotka on toteutettu b alakohdan mukaisesti viisumivapauden 
palauttamiseksi tai käyttöönottamiseksi, sekä viisumipakosta 
myönnettävän vapautuksen keskeyttämisen seuraukset unionin ja sen 
jäsenvaltioiden sekä kyseisen kolmannen maan välisten ulkosuhteiden 
kannalta.

(f) Jos asianomainen kolmas maa ei ole 24 kuukauden kuluessa ilmoituksen 
julkaisemispäivästä poistanut viisumipakkoa, komissio antaa 4 a ja 
4 b artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen, jolla keskeytetään 
12 kuukauden ajaksi asianomaisen kolmannen maan kansalaisia koskeva 
vapautus viisumipakosta.

(g) Jos kolmas maa ei ole poistanut viisumipakkoa kuuden kuukauden kuluessa 
e alakohdan i alakohdan tai f alakohdassa tarkoitetun delegoidun säädöksen 
voimaantulopäivästä, komissio voi tehdä säädösehdotuksen, joka 
hyväksytään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen, kolmannen maan 
siirtämiseksi liitteestä II liitteeseen I.

(h) Edellä e, f ja g alakohdassa tarkoitetut menettelyt eivät estä komissiota 
esittämästä ehdotusta tämän asetuksen muuttamisesta asianomaista kolmatta 
maata koskevan viittauksen siirtämiseksi liitteestä II liitteeseen I milloin 
tahansa.

(i) Jos kyseinen kolmas maa poistaa viisumipakon, asianomaisten 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä välittömästi Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle. Komissio julkaisee ilmoituksen Euroopan unionin 
virallisen lehden C-sarjassa. Kaikkien e alakohdan i alakohdan tai 
f alakohdan nojalla hyväksyttyjen delegoitujen säädösten voimassaolo 
päättyy seitsemän päivän kuluttua ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. Jos kyseinen kolmas maa on ryhtynyt 
soveltamaan viisumipakkoa kahden tai useamman jäsenvaltion kansalaisiin, 
tätä sovelletaan vasta viimeisen ilmoituksen julkaisemisen jälkeen.

(j) Komissio antaa delegoituja säädöksiä 4 b artiklan mukaisesti 
asianmukaisten mukautusten tekemiseksi liitteeseen II, jotta reagoidaan 
i alakohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten vaikutuksen 
loppumiseen. 

▌

(b b) poistetaan 5 kohta.
2. Lisätään artiklat seuraavasti:

"1 a artikla 

1. Poiketen siitä, mitä 1 artiklan 2 kohdassa säädetään, 1 artiklan 1 kohtaa 
sovelletaan väliaikaisesti hätätilanteissa viimeisenä keinona liitteessä II 
mainittuun kolmanteen maahan, jos näin päätetään tämän artiklan 
mukaisesti.

2. Jäsenvaltio voi ilmoittaa komissiolle, jos se kohtaa yhden tai useamman 
seuraavista tilanteista, joka johtaa hätätilanteeseen, jota se ei voi yksin 
korjata:
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(a) liitteessä II mainitun kolmannen maan kansalaisten, joiden on todettu 
oleskelevan jäsenvaltion alueella ▌ilman oikeutta siihen, lukumäärän 
merkittävä ja äkillinen nousu ▌kuuden kuukauden aikana verrattuna 
edellisen vuoden samaan ajanjaksoon;

(b) liitteessä II mainitun kolmannen maan kansalaisten tekemien sellaisten 
turvapaikkahakemusten lukumäärän merkittävä, äkillinen ja 
turvapaikkajärjestelmälle erityistä painetta aiheuttava nousu ▌ 
kuuden kuukauden aikana verrattuna edellisen vuoden samaan 
ajanjaksoon, joiden hyväksymisaste on alhainen;

(c) jäsenvaltion liitteessä II mainitulle kolmannelle maalle esittämien, 
kyseisen kolmannen maan omia kansalaisia koskevien hylättyjen 
takaisinottopyyntöjen lukumäärän merkittävä ja äkillinen nousu ▌ 
kuuden kuukauden aikana verrattuna edellisen vuoden samaan 
ajanjaksoon.

Ilmoituksessa on perusteltava asianmukaisesti syyt, joille se perustuu, ja siinä 
on annettava asiaankuuluvat tiedot ja tilastot sekä yksityiskohtainen selvitys 
alustavista toimenpiteistä, joita kyseinen jäsenvaltio on toteuttanut tilanteen 
korjaamiseksi. Saatuaan tällaisen ilmoituksen asianomaiselta jäsenvaltiolta 
komissio tiedottaa siitä välittömästi Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3. Komissio tarkastelee yhden tai useamman jäsenvaltion 2 kohdan mukaisesti 
tekemän ilmoituksen tai tekemät ilmoitukset ottaen huomioon
(a) niiden jäsenvaltioiden lukumäärän, joihin jokin 2 kohdassa kuvailluista 

tilanteista vaikuttaa;

(b) sen, onko nousu 2 kohdan a, b tai c alakohdan mukaista;
(c) nousujen kokonaisvaikutuksen EU:n maahanmuuttotilanteeseen 

arvioituna jäsenvaltioiden toimittamien tietojen ▌perusteella;

(d) Frontexin ▌, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tai Europolin
laatimat raportit, jos ilmoitetun tapauksen olosuhteet sitä edellyttävät;

(e) yleiseen järjestykseen ja sisäiseen turvallisuuteen liittyvän yleisen 
kysymyksen asianomaisia jäsenvaltioita kuullen.

Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tarkastelunsa 
tuloksista.

3 a. Komissio ottaa huomioon viisumipakosta myönnettävän vapautuksen 
keskeyttämisen seuraukset unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä asianomaisen 
maan välisten ulkosuhteiden kannalta ja toimii tiiviissä yhteistyössä kyseisen 
kolmannen maan kanssa vaihtoehtoisten pitkän aikavälin ratkaisujen 
löytämiseksi.

3 b. Kun komissio päättää 3 a kohdassa tarkoitetun tarkastelun perusteella 
toimien olevan tarpeellisia, se antaa kolmen kuukauden kuluessa 
ilmoituksen saamisesta 4 a ja 4 b artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen, 
jolla muutetaan liitettä II ja keskeytetään kyseisen kolmannen maan 
kansalaisiin sovellettu viisumivapaus (12) kuukauden ajaksi. 
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Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 
4 c artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin 
kiireellisessä tapauksessa, jos kyseisen kolmannen maan kansalaisiin 
sovellettu viisumivapaus on päätetty keskeyttää.

4. Ennen 3 b kohdan mukaisesti annetun delegoidun säädöksen voimassaolon 
päättymistä komissio antaa yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion (kyseisten 
jäsenvaltioiden) kanssa kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Kertomukseen voidaan liittää ehdotus, jolla muutetaan tätä asetusta 
asianomaista kolmatta maata koskevan viittauksen siirtämiseksi liitteeseen I.

1 b artikla
Viimeistään neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta komissio 
antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan 
vastavuoroisuus- ja keskeyttämismekanismien toimivuutta, ja ehdottaa tarvittaessa 
säädöstä, jolla muutetaan tätä asetusta 1 ja 1 a artiklassa tarkoitettujen 
mekanismien muuttamiseksi. Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät 
ehdotuksesta tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen."

4. Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

(a) korvataan 1 kohta seuraavasti:
"1. Jäsenvaltio voi säätää 1 artiklan 1 kohdassa säädettyä viisumipakkoa tai 

1 artiklan 2 kohdassa säädettyä viisumivapautta koskevista 
poikkeuksista seuraavien henkilöiden osalta:

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

(a a) alusten ja ilma-alusten siviilimiehistö sen hoitaessa 
tehtäviään;

(a b) alusten siviilimiehistön maissa käyvät jäsenet, joilla on 
Kansainvälisen työjärjestön 13 päivänä toukokuuta 1958 
tehdyn yleissopimuksen (N:o 108) tai 16 päivänä kesäkuuta 
2003 tehdyn yleissopimuksen (N:o 185) tai kansainvälisen 
meriliikenteen helpottamisesta 9 päivänä huhtikuuta 1965 
tehdyn Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n 
yleissopimuksen (FAL-sopimus) mukaisesti myönnetty 
merenkulkijan henkilöllisyystodistus;

(a c) katastrofi- ja onnettomuustapauksissa toimiva avustus- tai 
pelastustehtävien miehistö ja henkilöstö;

(b) kansainvälisillä sisävesillä liikennöivien alusten siviilimiehistö;
(c) kansainvälisten hallitustenvälisten järjestöjen, joissa yksi tai 

useampi jäsenvaltio on jäsenenä, tai muiden ▌yhteisöjen, 
joiden asianomainen jäsenvaltio on tunnustanut kuuluvan
kansainvälisen oikeuden piiriin ▌, virkamiehilleen myöntämien 
matkustusasiakirjojen haltijat."



AM\931143FI.doc 11/13 PE507.997v01-00

FI

(b) Lisätään 2 kohtaan ▌alakohta seuraavasti:
"(d) 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 ja asianomaisen jäsenvaltion 
tunnustama matkustusasiakirja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
pakolaisten viisumivelvollisuuden poistamisesta Strasbourgissa 
20 päivänä huhtikuuta 1959 allekirjoitetusta eurooppalaisesta 
sopimuksesta johtuvia vaatimuksia."

▌

5. Lisätään artiklat seuraavasti:

”4 a artikla
1. Edellä 1 artiklan 4 kohdan e alakohdan 4 alakohdan i alakohdassa, 1 artiklan 

4 kohdan f alakohdassa ja 1 a artiklan 3 b kohdassa tarkoitetuilla 
delegoiduilla säädöksillä muutetaan liitettä II sisällyttämällä kyseistä kolmatta 
maata koskevaan viittaukseen tiedot kyseiseen kolmanteen maahan 
sovellettavan viisumivapautuksen keskeyttämisen aloittamis- ja 
lopettamispäivistä. 

2. Edellä 1 artiklan 4 kohdan e alakohdan 4 alakohdan i alakohdassa, 1 artiklan 
4 kohdan f alakohdassa ja 1 a artiklan 3 b kohdassa tarkoitetuissa 
delegoiduissa säädöksissä määritetään päivä, jona viisumivapauden keskeytys 
tulee voimaan, ottaen huomioon jäsenvaltioiden konsulaateissa käytettävissä 
olevat resurssit. Kyseinen päivä on vähintään kuusi ja enintään yhdeksän 
kuukautta sen jälkeen, kun delegoitu säädös on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 4 b artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, 1 a artiklan 3 b kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitettua delegoitua säädöstä sovelletaan sen 
voimaantulopäivästä 4 c artiklan mukaisesti.

4. Komissio voi pidentää 1 artiklan 4 kohdan e alakohdan 4 alakohdan 
i alakohdassa, 1 artiklan 4 kohdan f alakohdassa ja 1 a artiklan 3 b kohdassa 
tarkoitettujen delegoitujen säädösten voimassaoloa korkeintaan 
12 kuukaudella. Jos komissio on ehdottanut tämän asetuksen muuttamista 
kolmatta maata koskevan viittauksen siirtämiseksi liitteeseen I 1 artiklan 
4 kohdan g alakohdan, 1 artiklan 4 kohdan h alakohdan tai 1a artiklan 
4 kohdan mukaisesti, se pidentää voimassa olevan delegoidun säädöksen 
voimassaoloa korkeintaan 12 kuukaudella. Päätös delegoidun säädöksen 
voimassaolon pidentämisestä hyväksytään 4 b artiklan mukaisesti, ja sillä 
muutetaan 1 kohdan mukaisesti liitettä II.

4 b artikla
1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 

säädetyin edellytyksin.



PE507.997v01-00 12/13 AM\931143FI.doc

FI

2. Siirretään 1 artiklan 4 kohdan e alakohdan i alakohdassa, 1 artiklan 4 kohdan 
f alakohdassa, 1 artiklan 4 kohdan j alakohdassa ja 1 a artiklan 
3 b alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
viideksi vuodeksi tämän asetuksen voimaantulopäivästä. Komissio laatii 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta 
ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta sitä viimeistään kolme kuukautta ennen 
kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 1 artiklan 
4 kohdan e alakohdan i alakohdassa, 1 artiklan 4 kohdan f alakohdassa ja 
1 a artiklan 3 b kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan 
siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, 
päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien 
delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5. Edellä olevan 1 artiklan 4 kohdan e alakohdan i alakohdan, 1 artiklan 
4 kohdan f alakohdan ja 1 a artiklan 3 b alakohdan nojalla annettu delegoitu 
säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 
(kahden kuukauden) kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen kyseisen määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella 
kuukaudella.

4 c artikla
1. Tämän artiklan mukaisesti annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan 

viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan 
mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan 
kiireellistä menettelyä.

2. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 4 b artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa 
komissio kumoaa säädöksen viipymättä sen jälkeen, kun Euroopan 
parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.
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2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa 
perussopimusten mukaisesti.
Tehty ...ssa/ssä ... päivänä …kuuta …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

Or. en


