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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

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

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi arviointimekanismin 
perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten
(KOM(2010)0624 – C7-0370/2010 – 2010/0312(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0624),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 77 artiklan 2 kohdan e alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C7-0370/2010),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

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

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Vuonna 1998 käyttöön otettua 
arviointimekanismia olisi tämän vuoksi 
tarkistettava pysyvän komitean 
toimeksiannon toisen osan suhteen. 
Pysyvän komitean toimeksiannon 
ensimmäisen osan soveltamista olisi 
jatkettava sellaisena kuin se on määritelty 
16 päivänä syyskuuta 1998 tehdyn 
päätöksen I osassa.

(6) Vuonna 1998 käyttöön otettua 
arviointimekanismia olisi tämän vuoksi 
tarkistettava sekä pysyvän komitean 
toimeksiannon ensimmäisen että toisen 
osan suhteen, jotta varmistetaan yksi 
yhdenmukainen mekanismi, joka 
perustuu siihen, että vaatimukset ovat 
samat Schengenin säännöstöä jo 
soveltaville ehdokasvaltioille ja 
jäsenvaltioille.
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Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on yhdenmukainen mekanismi Schengenin alueen ehdokasvaltioita ja 
jäsenvaltioita varten, jotta vältetään päällekkäiset vaatimukset.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen 
täytäntöönpano, komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovalta. Tätä 
valtaa olisi käytettävä noudattaen yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2001 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 
N:o 182/20111.
_________
1EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että Lissabonin sopimuksen mukaisia uusia 
komitologiasääntöjä noudatetaan. 

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

tarkastuksia. Vastuu paikalle tehtävistä 
käynneistä olisi annettava komission 
virkamiehille yhteistyössä jäsenvaltioiden 
asiantuntijoiden kanssa.

Or. en

Perustelu

Jotta korostetaan sitä, että arviointimekanismi perustuu komission ja jäsenvaltioiden väliseen 
tiiviiseen yhteistyöhön, jäsenvaltion asiantuntijoiden olisi myös osallistuttava paikan päälle 
tehtäviin käynteihin, jotka liittyvät tarkastusten poistamiseen sisärajoilta. Katso 12 artiklaa 
koskeva tarkistus.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Euroopan tietosuojavaltuutettu ja 
kansalliset valvontaviranomaiset olisi 
toimivaltansa rajoissa otettava mukaan 
arviointimenettelyyn, ja niiden olisi 
osallistuttava tarkkailijoina niiden 
toimialaan kuuluvalla alalla paikalle 
tehtävään käyntiin.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Arviointimekanismin olisi 
toimittava tukimekanismina, jos 
havaitaan vakava puute, jolla on 
mahdollisesti huomattava vaikutus 
Schengenin alueen sisäiseen 
turvallisuuteen. Jos kyseessä oleva 
jäsenvaltio ei pysty kuuden kuukauden 
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kuluessa ja Frontexin asiantuntijoiden 
avulla korjaamaan puutetta, olisi oltava 
mahdollista toteuttaa seurantatoimia ja 
määrätä seuraamuksia, jotka voisivat 
johtaa rajavalvonnan palauttamiseen 
rajoitetuksi ajaksi.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tällä asetuksella perustetaan 
arviointimekanismi, jonka tarkoituksena 
on varmistaa

– onko kaikkia ennakkoedellytyksiä 
noudatettu Schengenin säännöstön 
voimaan saattamiseksi ehdokasvaltiossa 
ja 
Schengenin säännöstön soveltaminen 
niissä jäsenvaltioissa, joihin Schengenin 
säännöstöä sovelletaan täysimääräisesti, ja 
niissä jäsenvaltioissa, joihin Euroopan 
unionista tehtyyn sopimukseen ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen liitetyn asiaa koskevan 
pöytäkirjan mukaisesti Schengenin 
säännöstöä sovelletaan osittain.

Or. en

Perustelu

Mitä tulee ensimmäiseen luetelmakohtaan, tarkoituksena on yhdenmukainen mekanismi 
Schengenin alueen ehdokasvaltioita ja jäsenvaltioita varten, jotta vältetään päällekkäiset 
vaatimukset. Toisella luetelmakohdalla pyritään varmistamaan, että Yhdistynyt 
kuningaskunta ja Irlanti osallistuvat arviointimekanismiin siltä osin kuin ne osallistuvat 
Schengenin alueeseen.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Myös niiden jäsenvaltioiden asiantuntijat, 
jotka eivät asianomaisen liittymisasiakirjan 
nojalla vielä sovella säännöstöä 
täysimääräisesti, osallistuvat kuitenkin 
säännöstön kaikkien osien soveltamisen 
arviointiin.

Myös niiden jäsenvaltioiden asiantuntijat, 
jotka eivät asianomaisen liittymisasiakirjan 
nojalla vielä sovella säännöstöä 
täysimääräisesti, osallistuvat kuitenkin 
säännöstön kaikkien osien soveltamisen 
arviointiin. Asiantuntijat niistä 
jäsenvaltioista, joihin Schengenin 
säännöstöä sovelletaan Euroopan 
unionista tehtyyn sopimukseen ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen liitetyn asiaa koskevan 
pöytäkirjan mukaisesti ainoastaan 
osittain, osallistuvat niiden säännöstön 
osien arviointiin, joita sovelletaan 
ainoastaan kyseisiin jäsenvaltioihin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että asiantuntijat Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja 
Irlannista osallistuvat niihin arviointeihin, jotka koskevat Schengenin säännöstön osaa, johon 
Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti osallistuvat.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Monivuotinen ohjelma voi sisältää 
viitteitä 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin temaattisiin ja/tai 
alueellisiin arviointeihin.

Or. en



PE460.834v01-00 10/21 PR\860326FI.doc

FI

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio lähettää seuraavana vuonna 
arvioitaville jäsenvaltioille 
vakiokyselylomakkeen viimeistään 
15 päivänä elokuuta edellisenä vuonna. 
Vakiokyselylomakkeet kattavat keskeisen 
lainsäädännön, Schengenin säännöstön 
täytäntöönpanoa varten käytettävissä olevat 
tekniset ja organisatoriset resurssit sekä 
tilastotiedot kultakin arvioinnin kohteena 
olevalta alalta.

1. Komissio lähettää seuraavana vuonna 
arvioitaville jäsenvaltioille 
vakiokyselylomakkeen viimeistään 
15 päivänä elokuuta edellisenä vuonna. 
Vakiokyselylomakkeet laaditaan tiiviissä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja ne 
kattavat keskeisen lainsäädännön, 
Schengenin säännöstön täytäntöönpanoa 
varten käytettävissä olevat tekniset ja 
organisatoriset resurssit sekä tilastotiedot 
kultakin arvioinnin kohteena olevalta 
alalta.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii luettelon 
asiantuntijoista, jotka jäsenvaltiot ovat 
nimenneet paikalle tehtäviä käyntejä 
varten. Luettelo toimitetaan 
jäsenvaltioille.
2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kunkin 
asiantuntijan erityisalat viitaten tämän 
asetuksen liitteessä lueteltuihin aloihin. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikista muutoksista 
mahdollisimman pian.
3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava ne 
asiantuntijat, jotka ovat käytettävissä 
yllätyskäyntejä varten 10 artiklan 
5 kohdassa säädettyjen vaatimusten 
mukaisesti.
4. Asiantuntijoilla on oltava asianmukainen 
pätevyys, myös vankka teoreettinen 

Asiantuntijoilla, jotka osallistuvat paikalle 
tehtäviin käynteihin, on oltava 
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osaaminen ja käytännön kokemusta 
arviointimekanismin kattamilta aloilta sekä 
hyvät tiedot arvioinnin periaatteista, 
menettelyistä ja tekniikoista, ja lisäksi 
asiantuntijoiden on kyettävä ilmaisemaan 
itseään tehokkaasti yhteisellä kielellä.

asianmukainen pätevyys, myös vankka 
teoreettinen osaaminen ja käytännön 
kokemusta arviointimekanismin kattamilta 
aloilta sekä hyvät tiedot arvioinnin 
periaatteista, menettelyistä ja tekniikoista, 
ja lisäksi asiantuntijoiden on kyettävä 
ilmaisemaan itseään tehokkaasti yhteisellä 
kielellä. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden on 
yhteistyössä Frontexin kanssa 
varmistettava, että asiantuntijoille annetaan 
asianmukaista koulutusta.

5. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että niiden nimeämät asiantuntijat 
täyttävät edellisessä kohdassa määritetyt 
vaatimukset, ja ilmoitettava 
asiantuntijoille annettu koulutus. Lisäksi
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asiantuntijoille annetaan jatkuvasti
koulutusta, jotta he täyttäisivät kyseiset 
vaatimukset jatkossakin.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Paikalle tehtävistä käynneistä vastaavat
komission nimeämät ryhmät. Ryhmät 
koostuvat asiantuntijoista, jotka on valittu 
9 artiklassa tarkoitetusta asiantuntijoiden 
luettelosta, sekä komission virkamiehistä.
Komissio huolehtii siitä, että kunkin 
ryhmän asiantuntijat edustavat 
tasapuolista maantieteellistä jakaumaa ja 
riittävää asiantuntemusta. Jäsenvaltioiden 
asiantuntijat eivät saa osallistua siihen 
jäsenvaltioon tehtävään käyntiin, jossa he 
ovat töissä.

1. Paikalle tehtävistä käynneistä vastaavat 
ryhmät koostuvat jäsenvaltioiden 
nimeämistä asiantuntijoista sekä komission 
virkamiehistä. Jäsenvaltioiden asiantuntijat 
eivät saa osallistua siihen jäsenvaltioon 
tehtävään käyntiin, jossa he ovat töissä.

Or. en
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio pyytää jäsenvaltioita 
nimeämään asiantuntijat, jotka ovat 
käytettävissä asianomaisiin paikalle 
tehtäviin käynteihin, ja ilmoittamaan, 
minkä alan asiantuntijoita he ovat. 
Ennalta ilmoitettavia käyntejä varten 
komissio pyytää jäsenvaltioita nimeämään 
asiantuntijat viimeistään kuusi viikkoa 
ennen paikalle tehtävää suunniteltua 
käyntiä. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
asiantuntijat viikon kuluessa. 
Yllätyskäyntejä varten komissio pyytää 
jäsenvaltioita nimeämään asiantuntijat 
korkeintaan kaksi viikkoa ennen paikan 
päälle tehtävää suunniteltua käyntiä. 
Jäsenvaltioiden on nimettävä 
asiantuntijat 72 tunnin kuluessa.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan tietosuojavaltuutettua ja 
kansallisia valvontaviranomaisia on 
pyydettävä osallistumaan toimivaltansa 
rajoissa tarkkailijoina niiden toimialaan 
kuuluvalla alalla paikalle tehtävään 
käyntiin.

Or. en
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ennalta ilmoitettuun, paikalle tehtävään 
arviointikäyntiin voi osallistua enintään 
kahdeksan asiantuntijaa ja paikalle 
tehtävään yllätyskäyntiin enintään kuusi 
asiantuntijaa (tarkkailijat mukaan 
luettuina).

3. Ennalta ilmoitettuun, paikalle tehtävään 
arviointikäyntiin voi osallistua enintään 
kahdeksan jäsenvaltioiden asiantuntijaa ja 
paikalle tehtävään yllätyskäyntiin enintään 
kuusi asiantuntijaa. Jos jäsenvaltion 
nimeämien asiantuntijoiden määrä ylittää 
kyseiset enimmäismäärät, komissio 
nimeää asianomaisia jäsenvaltioita 
kuultuaan ryhmän jäsenet 
maantieteellisen tasapainon ja 
asiantuntijoiden pätevyyden perusteella.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio tiedottaa ennalta 
ilmoitettavista käynneistä niille 
jäsenvaltioille, joiden asiantuntijat on 
nimetty 1 kohdan mukaisesti, viimeistään 
neljä viikkoa ennen suunniteltua käyntiä. 
Jäsenvaltioiden on vahvistettava viikon 
kuluessa, ovatko asiantuntijat 
käytettävissä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä on sisällytetty nyt 1 kohtaan.
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio tiedottaa yllätyskäynneistä 
niille jäsenvaltioille, joiden asiantuntijat 
on nimetty 1 kohdan mukaisesti, 
viimeistään viikkoa ennen suunniteltua 
käyntiä. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
48 tunnin kuluessa, ovatko asiantuntijat 
käytettävissä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä on sisällytetty nyt 1 kohtaan.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ryhmät, jotka tekevät yllätyskäyntejä 
paikalle varmistaakseen, ettei sisärajoilla 
suoriteta tarkastuksia, koostuvat 
10 artiklassa säädetystä poiketen 
ainoastaan komission virkamiehistä.

Ryhmät, jotka tekevät yllätyskäyntejä 
paikalle varmistaakseen, ettei sisärajoilla 
suoriteta tarkastuksia, koostuvat 
10 artiklassa säädetystä poiketen kolmesta 
komission virkamiehestä ja kolmesta 
jäsenvaltioiden asiantuntijasta.

Or. en

Perustelu

Jotta korostetaan sitä, että arviointimekanismi perustuu komission ja jäsenvaltioiden välisen 
tiiviin yhteistyön periaatteeseen, jäsenvaltion asiantuntijoiden olisi myös osallistuttava paikan 
päälle tehtäviin käynteihin, jotka liittyvät tarkastusten poistamiseen sisärajoilta. Katso 
johdanto-osan 10 kappaletta koskeva tarkistus.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Tukiryhmät

Edellä 13 artiklan 7 kohdassa tarkoitettua 
vakavaa puutetta koskevassa tapauksessa 
Frontexin on perustettava 
asiantuntijaryhmä, jonka on kuuden 
kuukauden kuluessa vakavan puutteen 
havaitsemisesta tuettava asianomaista 
jäsenvaltiota puutteen korjaamisessa. 
Jäsenvaltioiden asiantuntijat voivat 
osallistua ryhmään.

Or. en

Perustelu

Vakavat puutteet, joilla voi olla merkittävä vaikutus yhden tai useamman jäsenvaltion 
yleiseen turvallisuustasoon, on korjattava pikaisesti keskinäisen luottamuksen 
palauttamiseksi. EU:n erityisvirastona Frontexilla voi olla tärkeä rooli tuettaessa 
asianomaista jäsenvaltiota puutteen korjaamisessa.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
13 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 b artikla
Seuranta ja seuraamukset

Kuuden kuukauden kuluttua vakavan 
puutteen havaitsemisesta komissio 
suunnittelee paikalle tehtävän käynnin. 
Jos paikalle tehtävä käynti paljastaa, että 
vakavaa puutetta ei ole korjattu, komissio 
tekee 15 artiklan mukaisesti perustetulle 
komitealle ehdotuksen seurannasta ja 
mahdollisista seuraamuksista. Seurantaa 
ja mahdollisia seuraamuksia koskeva 
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päätös, joka voi johtaa rajavalvonnan 
palauttamiseen, on tehtävä 15 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Jos jäsenvaltio ei ole kuuden kuukauden kuluttua ja Frontexin tuesta huolimatta korjannut 
vakavaa puutetta, komission olisi voitava yhteistyössä jäsenvaltioiden asiantuntijoista 
koostuvan komitean kanssa päättää seurantatoimista, joihin sisältyy seuraamuksia.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa komitea, joka 
muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja 
jonka puheenjohtajana on komission 
edustaja.

1. Komissiota avustaa komitea. Kyseinen 
komitea on asetuksessa (EU) N:o 
182/2011 tarkoitettu komitea.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että Lissabonin sopimuksen mukaisia uusia 
komitologiasääntöjä noudatetaan. 

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan
päätöksen 1999/468/EY 4, 7 ja 8 artiklaa.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Or. en



PR\860326FI.doc 17/21 PE460.834v01-00

FI

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että Lissabonin sopimuksen mukaisia uusia 
komitologiasääntöjä noudatetaan. Jotta varmistetaan jäsenvaltioiden edustajien 
asianmukainen osallistuminen, olisi valittava asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklassa 
säädetty tarkastelumenettely.  Tällä menettelyllä varmistetaan, että määräenemmistö 
kannattaa komission ehdotuksia asiantuntijakomiteassa. Toisaalta 4 artiklassa säädettyä 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksen, 
vaikka jäsenvaltioiden enemmistö vastustaa sitä.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kumotaan pysyvän Schengenin arviointi-
ja soveltamiskomitean perustamisesta 
16 päivänä syyskuuta 1998 tehdyn 
toimeenpanevan komitean päätöksen
(SCH/Com-ex (98) 26 def.) osa II
"Soveltamiskomitea niiden valtioiden 
osalta, jotka jo soveltavat yleissopimusta" 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Kumotaan pysyvän Schengenin arviointi-
ja soveltamiskomitean perustamisesta 
16 päivänä syyskuuta 1998 tehdyn 
toimeenpanevan komitean päätös
(SCH/Com-ex (98) 26 def.) 
"Soveltamiskomitea niiden valtioiden 
osalta, jotka jo soveltavat yleissopimusta" 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Esittelijän mielestä olisi sovellettava yhdenmukaista arviointimekanismia, joka perustuu 
tähän asetukseen. Sen vuoksi toimeenpanevan komitean päätöksen osan I ohella olisi 
kumottava myös osa II.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

Neuvosto voi päättää toteuttaa tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen 
tehtävissä liittymisasiakirjoissa tarkoitetut 
arvioinnit tämän asetuksen mukaisesti.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Koska 1 artiklan 1 kohtaan tehdyllä tarkistuksella pyritään ottamaan ehdokasvaltiot mukaan 
Schengenin arviointimekanismiin alusta alkaen, 80 artiklasta tulee turha.
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PERUSTELUT

Taustaa:

Schengenin alueen luominen 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa, mihin kuului 
rajatarkastusten poistaminen sopimukseen osallistuvien valtioiden välisiltä rajoilta ja vapaan 
liikkuvuuden salliminen kyseisellä alueella, oli Euroopan historian suurimpia edistysaskelia. 
Samalla toteutettiin useita täydentäviä toimenpiteitä, kuten tarkastusten tehostaminen 
ulkorajoilla sekä poliisi-, tulli- ja oikeudellisen yhteistyön vahvistaminen ja Schengenin 
tietojärjestelmän luominen.

Tarkastuksista luopuminen sisärajoilla edellyttää jäsenvaltioiden täyttä luottamusta toistensa 
kykyyn panna asianmukaisesti täytäntöön liitännäistoimet, jotka mahdollistavat tarkastusten 
poistamisen sisärajoilta. Itse asiassa Schengenin alueen turvallisuus riippuu siitä 
tinkimättömyydestä ja tehokkuudesta, jolla jäsenvaltio hoitaa ulkorajojensa valvonnan, ja 
myös Schengenin tietojärjestelmän kautta tapahtuvan tietojenvaihdon laadusta ja nopeudesta. 
Minkä tahansa näistä osatekijöistä heikkous tai epäasianmukainen toiminta asettaa vaaraan 
Euroopan unionin turvallisuuden ja Schengenin alueen tehokkuuden.

Vuonna 1998 perustettiin pysyvä komitea, jonka tehtävänä oli jäsenvaltioiden arviointi 
kahdessa eri vaiheessa:

– soveltamisen aloittaminen: komitean oli tutkittava, täyttyivätkö kaikki Schengenin 
sopimuksen soveltamisen edellytykset rajatarkastusten poistamiseksi;

– täytäntöönpano: tarkastuksista sisärajoilla luopumisen myötä aikaansaatu 
jäsenvaltioiden keskinäinen luottamus oli säilytettävä ja sitä oli vahvistettava 
arvioimalla, kuinka jäsenvaltiot sovelsivat Schengenin säännöstöä.

Sen jälkeen kun Amsterdamin sopimus tuli voimaan vuonna 1999 ja Schengenin säännöstö 
sisällytettiin osaksi EU:ta, pysyvästä komiteasta tuli Schengen-arviointityöryhmä (SCH-
EVAL). Sen toimeksianto pysyi kuitenkin entisellään, ja sen hallitustenvälinen luonne 
säilytettiin.

Haagin ohjelmassa komissiota pyydettiin tekemään nykyisen Schengenin 
arviointimekanismin täydentämistä ja siinä havaittujen puutteiden korjaamista koskeva 
ehdotus. Maaliskuussa 2009 komissio teki kaksi ehdotusta, ehdotuksen neuvoston asetukseksi 
ja ehdotuksen neuvoston päätökseksi, joilla luotiin oikeudelliset puitteet yhteiselle 
arviointimekanismille, jolla tarkkaillaan ja valvotaan Schengenin säännöstön asianmukaista 
soveltamista. Neuvoston asetus kattaa toimet, jotka koskevat vapaata liikkuvuutta ja 
Schengenin säännöstön rajavalvonta-asioita. Neuvoston päätös kattaa poliisitoimet, joilla 
kompensoidaan sisärajojen valvonnan poistaminen.

Ehdotuksella pyritään myös vastaamaan siihen oikeudellisen tilanteen muutokseen, joka on 
seurannut Schengenin säännöstön sisällyttämistä osaksi EU:n lainsäädäntöä, kun kullekin 
säännöstön määräykselle vahvistettiin ensimmäisen tai kolmannen pilarin mukainen 
oikeusperusta.
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Euroopan parlamenttia kuultiin näistä kahdesta ehdotuksesta, ja perustaen päätelmänsä sen 
oikeudellisen yksikön antamaan lausuntoon, jolla pyrittiin varmistamaan, oliko komission 
valitsema oikeusperusta asianmukaisin, se totesi, että asetusehdotusta varten olisi pitänyt 
valita yhteispäätösmenettely. Koska molemmissa ehdotuksissa on samat puutteet ja ne 
edustavat lailliselta kannalta saman kolikon kahta puolta, toisin sanoen yhden ainoan 
Schengenin arviointimekanismin luomista, niitä olisi käsiteltävä pakettina.  Lokakuussa 2009 
Euroopan parlamentti hylkäsi molemmat ehdotukset ja pyysi komissiota peruuttamaan ne ja 
tekemään uudet olennaisesti parannetut ehdotukset, joiden käsittelyssä noudatetaan 
yhteispäätösmenettelyä ja joissa otetaan huomioon Lissabonin sopimuksen voimaantulo.

Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä kolmanteen pilariin kuuluva ehdotus raukesi, ja 
se peruutettiin kokoomatiedonannossa joulukuussa 2009. Samalla peruutettiin jäljellä oleva 
aiempi ehdotus (ensimmäiseen pilariin perustuva asetus).

Uuden ehdotuksen soveltamisala

Marraskuussa 2010 tehtiin yhtenäinen uusi ehdotus, jonka tavoitteena on luoda oikeudellinen 
kehys Schengenin säännöstön asianmukaisen soveltamisen arviointia varten. 
Arviointimekanismilla on tarkoitus varmistaa jäsenvaltioiden keskinäinen luottamus toistensa 
kykyyn panna tehokkaasti ja tuloksekkaasti täytäntöön liitännäistoimet, jotka mahdollistavat 
sisärajattoman alueen ylläpitämisen.

Ehdotus esitetään hyväksyttäväksi yhteispäätösmenettelyssä, sillä Euroopan parlamentti 
osallistuu täysimääräisesti toimintaan oikeus- ja sisäasioiden alalla. Avoimuuden lisäämiseksi 
ehdotetaan, että neuvostolle ja Euroopan parlamentille toimitetaan säännöllisesti tietoja 
suoritetuista arvioinneista, niiden pohjalta laadituista päätelmistä sekä jäsenvaltioiden 
toteuttamista jatkotoimista.

Ehdotuksen tavoitteena on lisäksi tehdä Schengenin arviointimekanismista tehokkaampi 
varmistamalla Schengenin säännöstön avoin, tehokas ja johdonmukainen täytäntöönpano.

Tämän uuden arviointimekanismin olisi perustuttava kyselylomakkeisiin ja paikalle tehtäviin 
käynteihin, joista on ilmoitettu tai jotka ovat yllätyskäyntejä ja joita järjestetään vaiheittain. 
Olisi perustettava viiden vuoden pituinen monivuotinen ohjelma (kutakin jäsenvaltiota olisi 
arvioitava ainakin kerran viiden vuoden jakson aikana) ja laadittava luettelo maista, joita olisi 
arvioitava (valmisteluvaihe). Ohjelmaluonnos olisi hyväksyttävä komiteamenettelyllä.

Samoin olisi meneteltävä suhteessa vuotuiseen ohjelmaan, jonka olisi perustuttava Frontexin 
tekemään riskianalyysiin ja -arvioon. Tässä ohjelmassa olisi vahvistettava arvioinnit, joita 
olisi tehtävä maittain niistä ennakkoon varoittaen tai varoittamatta (tässä tapauksessa 
jäsenvaltioiden luettelon olisi oltava luottamuksellinen).
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Esittelijän kanta

Esittelijä on tyytyväinen komission tekemään uuteen ehdotukseen, jossa ei ainoastaan oteta 
huomioon joitakin Euroopan parlamentin aikaisemmin esittämiä huomautuksia vaan 
ehdotetaan asianmukaisesti oikeusperustaa (SEUT-sopimuksen 77 artiklan 2 kohdan 
e alakohta), joka edellyttää yhteispäätösmenettelyä.

Tarvitaan seuraavia ominaispiirteitä sisältävä uusi Schengenin arviointimekanismi, joka

– on yhteisöllisempi (kattaa koko Euroopan ja johon on otettava mukaan unionin toimielimet 
eikä pelkästään hallitukset)

– on entistä avoimempi (tarkastuskäyntien tuloksista sekä komission suosituksista ja niiden 
noudattamisesta on ilmoitettava neuvostolle ja Euroopan parlamentille)

– tehostaa yhteistyötä (varmistaa komission ja jäsenvaltioiden tasapainoisen osallistumisen, 
sekä unionin asiantuntijoiden ja kansallisten asiantuntijoiden täysimääräisen osallistumisen)

– hyödyntää resursseja entistä paremmin (ottaa Frontexin mukaan ja hyödyntää sen 
kokemusta ja riskianalyyseja)

– on entistä tehokkaampi ("kevyempien" ryhmien avulla)

– on johdonmukaisempi (mahdollistaa Schengenin säännöstön sääntöjen noudattamisen 
perusteellisen arvioinnin, käyttää sen korjausmekanismeja ajoissa ja saa loppumaan 
tietynlaisen tunteen rankaisematta jäämisestä).

Esittelijä korostaa vastustavansa "kahden mittapuun" järjestelmää, joka on hyvin ankara 
ehdokasvaltioille ja lievempi Schengeniin jo kuuluville valtioille. Tämän vuoksi esittelijä 
katsoo, että sääntöjen on oltava samat ja on oletettava, että arviointijärjestelmässä noudatetaan 
Schengenin sääntöjä jatkuvasti eikä pelkästään liittymishetkellä. Ei ole mitään mieltä siinä, 
että kriteerit ovat erilaisia ja arviointijärjestelmät toinen toisistaan poikkeavia.

Esittelijä korostaa jälleen, miten tärkeää on keskinäinen luottamus, johon koko Schengenin 
järjestelmä perustuu.

Lopuksi esittelijä on pyrkinyt turvaamaan Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin osittaisen 
osallistumisen sallimalla, että arviointi suoritetaan poliisiyhteistyön, SIS/Sirene-toimien ja 
tietosuojan osalta.


