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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 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
(KOM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2011)0290),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C7-0135/2011),

– 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 
sekä ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (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 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 

(1) Tässä asetuksessa säädetään
mekanismista, jolla viisumivapaus 
keskeytetään nopeasti ja tilapäisesti
asetuksen (EY) N:o 539/2001 liitteessä II 
mainitun kolmannen maan osalta 
hätätilanteessa, jossa on toteutettava 
kiireellisiä toimia yhden tai useamman 
jäsenvaltion kohtaamien vaikeuksien 
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ratkaisemiseksi, ottaen huomioon 
hätätilanteella Euroopan unioniin olevan 
yleisen vaikutuksen.

ratkaisemiseksi, ottaen huomioon 
hätätilanteella Euroopan unioniin olevan 
yleisen vaikutuksen.

Or. es

Perustelu

Mekanismille annettu nimi voi aiheuttaa sekaannusta, joten sen poistaminen on toivottavaa.

Tarkistus 2

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) Viisumivapauden keskeyttämisen 
yhdenmukaisten edellytysten
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. es

Perustelu

Mekanismille annettu nimi voi aiheuttaa sekaannusta, joten sen poistaminen on toivottavaa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Euroopan parlamentti on Euroopan 
kansalaisia edustavana toimielimenä 
kutsuttava keskeyttämispyynnön 
käsittelystä vastaavan komitean 
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kokouksiin.

Or. es

Perustelu

On asianmukaista, että ainoana Euroopan kansalaisten suoraan valitsemana unionin 
toimielimenä Euroopan parlamentti voi osallistua komiteamenettelyyn koko sen keston ajan. 

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

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 Euroopan
unionin tuomioistuimen toissijaisia 
oikeusperustoja koskevan oikeuskäytännön 
perusteella.

Or. es

Perustelu

Tekninen korjaus, jolla täsmennetään, millä tuomioistuimella on toimivalta ristiriitojen 
ratkaisemisessa alalla.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) On syytä palauttaa mieliin 
vastavuoroisen viisumijärjestelmän 
palauttamiseen 8 päivänä maaliskuuta 
2011 annettu Euroopan parlamentin 
kirjallinen kannanotto, jossa pyydettiin, 
että Euroopan komissio luo "uuden 
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mekanismin, jolla varmistetaan kaikkien 
jäsenvaltioiden täydellinen 
vastavuoroinen viisumijärjestelmä ja 
samalla varmistetaan, että jos EU:n 
ulkopuolinen maa rikkoo 
viisumijärjestelmän vastavuoroisuutta, 
kaikki jäsenvaltiot palauttavat 
välittömästä kyseisen maan kansalaisia 
koskevat viisumivaatimukset".

Or. es

Perustelu

Jotta oltaisiin johdonmukaisia maaliskuussa 2011 annetun Euroopan parlamentin 
kannanoton kanssa, on syytä viitata konkreettisesti siinä esitettyyn pyyntöön.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Vastavuoroisuusmekanismin on 
oltava sovellettavissa tilanteessa, jossa 
asetuksen (EY) N:o 539/2001 liitteessä II 
mainittu kolmas maa ottaa käyttöön, ottaa 
uudelleen käyttöön tai säilyttää jonkun 
jäsenvaltion kansalaisia koskevan 
viisumipakon.

Or. es

Perustelu

Vastavuoroisuusmekanismin on katettava kaikki tilanteet, joissa sitä ei mahdollisesti 
noudateta.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Ottaen huomioon jäsenvaltioiden tietyt (7) Ottaen huomioon jäsenvaltioiden tietyt 
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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.

velvoitteet, jotka johtuvat Euroopan 
yhteisön ennen asetuksen (EY) N:o 
539/2001 voimaantuloa tekemistä 
kansainvälisistä sopimuksista ja joiden 
vuoksi on tarpeen poiketa yhteisistä 
viisumisäännöistä, on noudatettava 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytäntöä.

Or. es

Perustelu

Jotta estettäisiin, että tuomioistuimen tulevat lausunnot edellyttäisivät asetuksen muuttamista 
uudelleen, on syytä noudattaa alalla aikaisemmin luotua oikeuskäytäntöä, oli sitten kyse 
mainittua kolmatta maata koskevasta tietystä tapauksesta tai mistä tahansa muusta 
samanlaisesta tapauksesta, joka voidaan antaa kyseisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tässä asetuksessa luodaan 
oikeusperusta tiettyjen kansainvälisen 
oikeuden soveltamisalaan kuuluvien 
yhteisöjen, jotka eivät ole kansainvälisiä 
hallitustenvälisiä järjestöjä, myöntämien 
kulkulupien ja diplomaatti- tai 
virkapassien haltijoiden viisumipakolle tai 
viisumivapaudelle.

(8) Tässä asetuksessa luodaan 
oikeusperusta tiettyjen kansainvälisen 
oikeuden soveltamisalaan kuuluvien 
yhteisöjen, jotka eivät ole kansainvälisiä 
hallitustenvälisiä järjestöjä, myöntämien 
matkustusasiakirjojen haltijoiden 
viisumipakolle tai viisumivapaudelle.

Or. es

Perustelu

Yhdenmukaistaminen viime aikoina hyväksyttyjen lainsäädäntövälineiden kanssa ja sen 
estäminen, että muita asiakirjoja suljetaan mahdollisesti asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle.
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Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

– "ilma-alusten siviilimiehistöä, – "ilma-alusten siviilimiehistöä sen 
hoitaessa tehtäviään,

Or. es

Perustelu

Selvennys on tarpeen viisumivapauden mahdollisten rikkomisten estämiseksi.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 539/2001
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 jonkin 
jäsenvaltion kansalaisia koskevan 
viisumipakon, sovelletaan seuraavia 
säännöksiä:
a) 90 päivän kuluessa siitä kun kolmas 
maa on ottanut käyttöön viisumipakon 
tai ilmoittanut siitä, asianomainen 
jäsenvaltio ilmoittaa asiasta kirjallisesti 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
komissiolle; ilmoitus julkaistaan 
Euroopan unionin virallisen lehden C-
sarjassa. Ilmoituksessa on mainittava 
toimenpiteen 
täytäntöönpanopäivämäärä sekä niiden 
matkustusasiakirjojen ja viisumien 
tyyppi, joita se koskee.
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Jos kolmas maa päättää poistaa 
viisumipakon ennen tämän määräajan 
päättymistä, ilmoitusta ei tarvita;
b) välittömästi ilmoituksen 
julkaisemisen 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) jos kolmas maa ei ole 90 päivän 
kuluessa ilmoituksen 
julkaisemisajankohdasta poistanut 
viisumipakkoa, komissio ehdottaa kyseistä 
jäsenvaltiota kuultuaan kyseisen 
kolmannen maan kansalaisia koskevan 
viisumipakon ottamista uudelleen käyttöön 
12 kuukauden ajaksi. Tätä ajanjaksoa 
pidennetään edelleen 12 kuukaudella, jos 
komissio ei ole alkuperäisen ajanjakson 
kuluttua käyttänyt oikeuttaan esittää 
ehdotus tämän asetuksen muuttamisesta 
kyseisen kolmannen maan siirtämiseksi 
liitteeseen I. Euroopan parlamentti ja 
neuvosto päättävät ehdotuksesta tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

d) jos se katsoo sen tarpeelliseksi, 
komissio voi tehdä c alakohdassa 
tarkoitetun ehdotuksen 
viisumivaatimuksen uudelleen käyttöön 
ottamisesta 12 kuukauden ajaksi
kyseisen kolmannen maan kansalaisten 
osalta antamatta ensin kertomusta. 
Tällaiseen ehdotukseen sovelletaan c 
alakohdassa säädettyä menettelyä. 
Asianomainen jäsenvaltio voi ilmoittaa, 
toivooko se komission pidättyvän 
tällaisen viisumivaatimuksen tilapäisestä 
käyttöön ottamisesta antamatta ensin 
kertomusta;
e) edellä c ja d alakohdassa tarkoitettu 
menettely ei estä komissiota tekemästä 
ehdotusta tämän asetuksen 
muuttamisesta kyseisen kolmannen 
maan siirtämiseksi liitteeseen I. Jos on 
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päätetty c tai d alakohdassa 
tarkoitetusta tilapäisestä toimenpiteestä, 
komissio tekee ehdotuksen tämän 
asetuksen muuttamisesta yhdeksän 
kuukauden kuluessa tilapäisen 
toimenpiteen voimaantulosta. Tällaiseen 
ehdotukseen on myös sisällyttävä 
säännökset c ja d alakohdassa 
tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti 
käyttöön otettujen tilapäisten 
toimenpiteiden poistamisesta. Tällä välin 
komissio jatkaa ponnistelujaan 
saadakseen kyseisen kolmannen maan 
viranomaiset vapauttamaan 
asianomaisen jäsenvaltion kansalaiset 
jälleen viisumipakosta;
f) kun kyseinen kolmas maa poistaa 
viisumipakon, jäsenvaltio ilmoittaa 
välittömästi asiasta neuvostolle ja 
komissiolle. Ilmoitus julkaistaan 
Euroopan unionin virallisen lehden C-
sarjassa. Kaikkien d alakohdan nojalla 
päätettyjen tilapäisten toimenpiteiden 
voimassaolo päättyy seitsemän päivän 
kuluttua siitä, kun päätös on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
Jos kyseinen kolmas maa on ottanut 
käyttöön viisumivaatimuksen kahden tai 
useamman jäsenvaltion kansalaisten 
osalta, tilapäisen toimenpiteen 
voimassaolo päättyy vasta sen jälkeen, 
kun niistä viimeistä koskeva päätös on 
julkaistu."

Or. es

Perustelu

On tärkeää, että käytössä on mekanismi, jonka avulla Euroopan unioni voi reagoida nopeasti, 
vaikkakaan ei automaattisesti, kun kolmas maa ei noudata vastavuoroisuusperiaatetta.

Kolmas maa voi harkita päätöstään uudelleen 90 päivän ajan sen julkaisemisesta. Lisäksi 
otetaan huomioon keskeytyksen käsittelyaika (yhteispäätös). Keskeyttäminen on väliaikainen, 
vaikka sitä voidaan pidentää, jos kolmas maa ei poista viisumipakkoa tai komissio ei käytä 
aloiteoikeuttaan asetuksen liitteiden muuttamiseksi. Tämä tarkistusehdotus ei vaikuta 
kyseiseen oikeuteen.
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Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

"1 a artikla – Suojalauseke "1 a artikla

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, 
kun yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa 
syntyy hätätilanne, jolle on ominaista jokin 
seuraavista:

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 merkittävä nousu 
vähintään 60 prosentilla kuuden 
kuukauden aikana verrattuna edelliseen 
yhden vuoden jaksoon;

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;

b) liitteessä II mainitun kolmannen maan 
kansalaisten tekemien 
turvapaikkahakemusten lukumäärän 
äkillinen ja merkittävä nousu vähintään 60 
prosentilla kuuden kuukauden aikana 
verrattuna edelliseen kuuden kuukauden 
jaksoon, kun hyväksyttyjen 
turvapaikkahakemusten määrä kyseisen 
kolmannen maan kansalaisten osalta oli 
edellisen yhden vuoden jakson aikana alle 
3 prosenttia;

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 merkittävä nousu 
vähintään 60 prosentilla kuuden 
kuukauden aikana verrattuna edelliseen 
yhden vuoden jaksoon.

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 

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 
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toimenpiteistä, joita kyseinen jäsenvaltio 
on toteuttanut tilanteen korjaamiseksi.

toimenpiteistä, joita kyseinen jäsenvaltio 
on toteuttanut tilanteen korjaamiseksi. 
Komissio tiedottaa parlamentille 
välittömästi jäsenvaltion ilmoituksen 
saatuaan.

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 arvioi ilmoituksen ottaen 
huomioon

– vastaako prosentuaalinen nousu 1 
kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettua 
nousua
– otetaanko tässä nousussa huomioon 
ilmoituksen antaneen jäsenvaltion 
erityisten olosuhteiden kannalta 
merkittävät tekijät
– niiden jäsenvaltioiden lukumäärän, 
joihin jokin 1 kohdassa kuvailluista 
tilanteista vaikuttaa
– tilanteiden kokonaisvaikutuksen 
maahanmuuttotilanteeseen EU:ssa, jota 
arvioidaan jäsenvaltioiden toimittamien 
tietojen perusteella
– Frontexin ja/tai Euroopan turvapaikka-
asioiden tukiviraston ja/tai Europolin 
laatimat raportit, jos ilmoitetun tapauksen 
tilanne niin edellyttää.
3 a. Komissio voi edellä mainittujen 
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seikkojen arvioinnin jälkeen tehdä 
kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamisesta päätöksen, 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.

4. Ennen 3 kohdan mukaisesti annetun 
täytäntöönpanopäätöksen voimassaolon 
päättymistä komissio antaa yhteistyössä 
kyseisen jäsenvaltion (kyseisten 
jäsenvaltioiden) kanssa kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 
Kertomukseen voidaan liittää ehdotus, jolla 
muutetaan tätä asetusta kyseisen 
kolmannen maan siirtämiseksi liitteeseen I.

4. Ennen 3 a kohdan mukaisesti annetun 
täytäntöönpanopäätöksen voimassaolon 
päättymistä komissio antaa yhteistyössä 
kyseisen jäsenvaltion (kyseisten 
jäsenvaltioiden) kanssa kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 
Kertomukseen voidaan liittää ehdotus, jolla 
muutetaan tätä asetusta kyseisen 
kolmannen maan siirtämiseksi liitteeseen I.

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 a kohdan
mukaisesti hyväksytyn 
täytäntöönpanopäätöksen voimassaoloa 
enintään yhdeksään kuukauteen. Päätös 
täytäntöönpanopäätöksen voimassaolon 
jatkamisesta annetaan 4 a artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti."

Or. es

Perustelu

Mekanismin nimi aiheuttaa sekaannusta, minkä vuoksi sen poistaminen olisi toivottavaa. On 
tehtävä selväksi, että prosenttimäärät eivät anna aihetta keskeyttämiselle. Niiden perusteella 
käynnistetään arviointiprosessi, jossa päätetään, keskeytetäänkö viisumivapauden 
soveltaminen vai ei. Lukuja pitäisi pystyä vertailemaan pidemmältä ajalta. Kaikki 
jäsenvaltioiden ilmoitukset on välitettävä parlamentille. Arviointiprosessissa otetaan 
huomioon muun muassa Europolin raportit, kun Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto 
katsoo, että kyse voi olla asianomaisen valtion ja/tai unionin turvallisuudesta.
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Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

4. Muutetaan 4 artikla seuraavasti: 4. Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a) korvataan 1 kohta 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:

"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) diplomaattipassien, 
virkapassien/virkamatkapassien tai 
erityispassien haltijat;

a a) avustus- tai pelastuslennon miehistö 
ja muu henkilöstö sekä muu katastrofi-
ja onnettomuustapauksissa toimiva 
avustushenkilöstö;

b) kansainvälisillä vesillä liikennöivien 
alusten siviilimiehistö;

b) kansainvälisillä vesillä liikennöivien 
alusten siviilimiehistö;

c) kansainvälisten hallitustenvälisten 
järjestöjen tai muiden kansainvälisen 
oikeuden soveltamisalaan kuuluvien 
yhteisöjen virkamiehilleen myöntämien 
kulkulupien, diplomaattipassien tai 
virkapassien haltijat."

c) kansainvälisten hallitustenvälisten 
järjestöjen tai muiden kansainvälisen 
oikeuden soveltamisalaan kuuluvien 
yhteisöjen virkamiehilleen myöntämien 
matkustusasiakirjojen haltijat."

b) lisätään 2 kohtaan d alakohta 
seuraavasti:

b) lisätään 2 kohtaan d 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 
näiden jäsenvaltioiden myöntämä 
matkustusasiakirja."

"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."

c) lisätään uusi 4 kohta:
"Siinä määrin kuin Turkin ja EY:n 
välisen assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan 41 artiklan 1 kohdan 
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soveltaminen sitä edellyttää jäsenvaltio 
voi myöntää poikkeuksia 1 artiklan 
1 kohdassa säädetystä viisumipakosta 
oleskelunsa aikana palveluja tarjoavien 
Turkin kansalaisten osalta."

Or. es

Perustelu

Asetuksessa (EY) N:o 539/2001 alun perin vahvistetun säännöksen poistamisessa ei ole 
järkeä, koska se voisi aiheuttaa absurdeja tilanteita, joissa viisumia vaadittaisiin henkilöiltä, 
jotka oman henkensä vaarantaen ovat valmiita auttamaan toisia jäsenvaltiota 
katastrofitilanteissa.   Turkin ja matkustusasiakirjojen tapauksessa viittaamme tarkistuksien 7 
ja 8 perusteluihin.
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PERUSTELUT

Asetuksella (EY) N:o 539/2001 vahvistetaan luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla 
on oltava viisumi unionin ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden 
kansalaisia tämä vaatimus ei koske. Asetuksella vahvistetaan edellytykset, joiden nojalla 
kolmannen maan kansalaiset voivat hyötyä viisumivapaudesta lyhytaikaista oleskelua varten 
Euroopan unionin alueella.

Viisumivapauspäätös tehdään sen jälkeen, kun on arvioitu asianomaisen maan tilanne 
luvattoman maahanmuuton, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, Euroopan unionin 
ulkosuhteiden, alueellisen yhtenäisyyden ja vastavuoroisuusperiaatteen osalta.

Käsittelemämme asetuksen (EY) N:o 539/2001 muutosehdotuksen tavoitteina on vahvistaa 
suojalauseke, jolla mahdollistetaan viisumivapauden nopea ja väliaikainen keskeyttäminen 
hätätilanteessa, muuttaa vastavuoroisuusmekanismia, vahvistaa määritelmät unionin 
viisumisäännöstön mukaisesti, asettaa ehdot kolmannen maan kansalaisten, pakolaisten ja 
kansalaisuudettomien henkilöiden ja kolmansien maiden kansalaisten tiettyjen ryhmien sekä 
kansainvälisen oikeuden piiriin kuuluvien tahojen myöntämien kulkulupien ja passien 
haltijoiden viisumivapaudelle sekä ottaa huomioon kansainvälisistä sopimuksista 
jäsenvaltioille aiheutuvat velvoitteet.

ESITTELIJÄN HUOMIOT
On tärkeää, että tässä mietinnössä esitetään vaikkakin vain esimerkinomaisesti objektiivinen 
näkemys kaikista tarkasteltavina olevista tekijöistä siten, ettei huomioida ainoastaan unionin 
näkökulmaa vaan myös Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanta.

On ristiriitaista, että viisumia pidetään unionissa tarpeellisena välineenä luvattoman 
maahanmuuton kasvun valvonnassa ja että samanaikaisesti unionin ulkopuoliset maat voivat 
yllättäen asettaa saman vaatimuksen samasta syystä.

Yhteinen viisumipolitiikka on olennainen osa maahanmuuttoa, koska viisumille annetaan 
tärkeä rooli luvattoman maahanmuuton valvontavälineenä.

Asetuksen muutosehdotus on seurausta komission reagoinnista väärinkäytöksiin, joita unionin 
viisumijärjestelmän piirissä on tapahtunut viime aikoina. On voitu todeta, että huomattava 
määrä viisumivapautta hyödyntäviä kolmansien maiden kansalaisia on matkustanut unionin 
alueelle pyytääkseen kansainvälistä suojelua vähäisin perustein.

Komission ehdotuksessa ei rajoituta ainoastaan vahvistamaan teknisiä säännöksiä vaan se 
sisältää myös poliittisesti merkittäviä toimenpiteitä. Niin sanottu suojalauseke ja 
vastavuoroisuusmekanismi ovat välineitä, joiden käynnistäminen voi vaikuttaa Euroopan 
unionin kansainvälisten suhteiden alaan.

Mitä terminologiaan tulee, Euroopan parlamentti on ilmaissut jo monessa yhteydessä, että 
silloin kun termi maahanmuutto tapahtuu vastoin jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen säännöksiä, 
sitä ei yhdistetä termiin "laiton" vaan termiin "luvaton".
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Suojalauseke. Tälle välineelle olisi annettava sopivampi nimi, koska sen tavoitteena on 
"keskeyttää" vapautus viisumipakosta tietyissä olosuhteissa, minkä vuoksi voisi olla
soveliaampaa käyttää toista ilmaisua, kuten "keskeyttämislauseke" tai 
"keskeyttämismekanismi" tai yksinkertaisesti poistaa nykyinen ilmaisu.

Lausekkeen muotoilu herättää monia kysymyksiä. Ensin on syytä selventää, onko sen 
käynnistämisessä noudatettava komission ehdottamia tiukkoja perusteita vai voidaanko se 
päinvastoin käynnistää joustavammin, kuten tietyt jäsenvaltiot esittävät.

Vaikuttaa loogiselta, että mekanismi käynnistetään ainoastaan hyvin konkreettisissa 
hätätapauksissa, joissa luvattomien maahanmuuttajien tai perusteettomien kansainvälistä 
suojelua koskevien pyyntöjen määrän on havaittu nousseen "merkittävästi" ja äkillisesti.

Päätöstä siitä, milloin nousu on riittävä ja milloin viisumivapaus keskeytetään, ei tehdä 
ainoastaan asetuksen (EY) N:o 539/2001 muutosehdotuksessa vahvistettujen prosenttimäärien 
saavuttamisen perusteella, vaan kun kunkin tapauksen arviointi suosittaa näin. Komission on 
tätä varten tarkasteltava asianomaisen jäsenvaltion tekemää ilmoitusta, annettuja tietoja ja 
tilastotietoja, Frontexin, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tai Europolin raportteja 
tapauksen olosuhteiden asettamien vaatimusten mukaisesti sekä maahanmuuton lisääntymisen 
unionille aiheuttamaa globaalia vaikutusta.

Näin ollen prosenttiosuuksien käyttö objektiivisena tekijänä arviointimenettelyn 
aloittamisessa ei ole täysin epäasianmukaista. Prosenttiosuuksia on käytettävä vain tähän 
tarkoitukseen eli arviointiprosessin aloittamiseen. Vasta kun kustakin tapauksesta on tehty 
täydellinen arviointi, komissio voi päätellä, ovatko tarkastellut olosuhteet kokonaisuudessaan 
riittävät viisumivapauden keskeyttämiseksi. Olosuhteiden on vastattava laittoman 
maanmuuton määrän tai kansainvälistä suojelua koskevien pyyntöjen "merkittävää" nousua 
edelliseen vuoden jaksoon verrattuna.

Komiteamenettelyn osalta olisi toivottavaa, että Euroopan parlamentti voisi osallistua siihen 
aina siitä alkuvaiheesta lähtien, kun komissio päättää tarkastella jonkun jäsenvaltion esittämää 
pyyntöä, joka olisi välitettävä myös Euroopan parlamentille. Jäsenvaltion esittämästä 
keskeyttämispyynnöstä olisi siis tiedotettava parlamentille samanaikaisesti kuin komissiolle, 
ei ainoastaan silloin, kun ilmoitetaan komiteamenettelyn aloittamisesta.

Vastavuoroisuus. Tämä on yksi yhteisen viisumipolitiikan perusperiaatteista, sillä 
viisumivapaudesta hyötyvän kolmannen maan on hyväksyttävä sama toimenpide Euroopan 
unionin kansalaisten eduksi.

Vaikka onkin totta, että tämä periaate on käsittelemämme politiikan perustana, sen ei pidä 
toimia perusteluna sille, että asetetaan epäilyksen alaiseksi sellaisen viisumipakon 
oikeudenmukaisuus, jonka kolmas maa on asettanut jäsenvaltion kansalaisille, kun kolmas 
maa katsoo jäsenvaltion tulleen laittoman maahanmuuton alkuperämaaksi.

Tässä vaiheessa olisi tarkasteltava syitä, joiden vuoksi unionin kansalaiset pyytävät 
kansainvälistä suojelua Euroopan unionin ulkopuolelta. Oli sitten totta tai ei, että suurin osa 
näistä pyynnöistä johtuu täysin taloudellista perusteista, jotka ovat kytköksissä erittäin 
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avokätisten turvapaikkajärjestelmien luomiin odotuksiin, ei tämän pidä estää myöntämästä, 
että vähemmistöjen integraatiojärjestelmiä on vahvistettava EU:ssa. Tämä kuuluu 
jäsenvaltioiden toimivaltaan, ja aihe saattaisi edellyttää toimia ja yhteistä lähestymistapaa 
unionissa.

Mitä tulee itse vastavuoroisuuteen, on selvää, että komission esille tuomista seikoista 
huolimatta asetuksella (EY) N:o 851/2005 muutettu nykyinen järjestelmä ei ole tehokas. 
Vaikka alun perin asetuksessa (EY) N:o 539/2001 säädettyä automaattista järjestelmää ei 
tarvitse ottaa uudestaan käyttöön, nykyinen mekanismi on kuitenkin syytä tarkistaa perin 
pohjin, jotta varmistetaan toiminnan yhdenmukaisuus ja solidaarisuus jäsenvaltioiden kesken.  
Muiden seikkojen, kuten Euroopan unionin kauppasuhteiden, ei pitäisi vaarantaa yhteisen 
viisumipolitiikan peruspilareita.

Näin ollen on tärkeää saavuttaa maaliskuussa 2011 hyväksytyn kirjallisen kannanoton 
2053/2011 tavoitteet. Parlamentti pyysi siinä komissiota ja neuvostoa lisäämään 
vastavuoroisuutta rikkoviin kolmansiin maihin kohdistuvaa painostusta ja korosti, että 
viisumipakko on asetettava uudelleen, ellei asianomainen maa reagoi myönteisesti asiaan. 
Tätä varten parlamentti pyysi komissiota luomaan "uuden mekanismin, jolla varmistetaan 
kaikkien jäsenvaltioiden täydellinen vastavuoroinen viisumijärjestelmä ja samalla 
varmistetaan, että jos EU:n ulkopuolinen maa rikkoo viisumijärjestelmän vastavuoroisuutta, 
kaikki jäsenvaltiot palauttavat välittömästä kyseisen maan kansalaisia koskevat 
viisumivaatimukset".

Kanada otti 14. heinäkuuta 2009 uudelleen käyttöön Tšekin kansalaisia koskevan 
viisumipakon. Tästä tapahtumasta on kulunut kaksi ja puoli vuotta, ja tämä 
pohjoisamerikkalainen maa ei ole peruuttanut päätöstään huolimatta komission mahdollisesti 
käyttämästä painostuksesta.

Mahdottomuus löytää myönteistä ratkaisua tähän tapaukseen on huomattavan haitallinen 
ennakkotapaus Euroopan unionin yhteisessä viisumipolitiikassa ja osoitus voimassaolevan 
mekanismin heikkouksista. Siksi on tärkeää luoda mekanismi, joka mahdollistaa, että 
Euroopan unioni voi reagoida nopeasti – vaikkakaan ei automaattisesti –
vastavuoroisuusperiaatteen rikkomistapauksissa.

Riittäisi, että viisumipakko otetaan uudelleen käyttöön väliaikaisesti ja kohtuulliseksi mutta 
riittäväksi ajanjaksoksi, jotta kolmas maa voisi harkita uudelleen päätöstään ja Euroopan 
unioni tarjota takeet laittoman maahanmuuton suhteen. Kyseisen määräajan kuluttua komissio 
voisi ehdottaa asianomaisen maan sisällyttämistä asetuksen (EY) N:o 539/2001 liitteeseen I.

Kolmansien maiden palveluntarjoajien tilanne. Viittaus tietyn maan, kuten Turkin, 
kansalaisiin vaikuttaa loogiselta, jos otamme huomioon, että kyse on tällä hetkellä 
yksittäisestä tapauksesta. Olisi kuitenkin asiatonta tehdä päätöksiä yksinomaan tämän asian 
tiimoilta varsinkin, kun Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö voisi edellyttää 
asetuksen muuttamista uudelleen, jos vastaavia tilanteita olisi tarkasteltava uudelleen. Siksi 
ehdotusta olisi syytä muuttaa siten, että siihen lisätään viittaus tuomioistuimen 
oikeuskäytännön huomioon ottamisesta viittaamatta mitenkään kolmansien maiden 
kansalaisiin.
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Muut aihealueet. Muut uudistukseen sisältyvät aihealueet ovat enimmäkseen teknisiä, ja ne 
eivät aiheuta tästä näkökulmasta ongelmia.

Uudet määritelmät. Määritelmät päivitetään viisumisäännöstön mukaisiksi ja 
huomioon otetaan unionin tuomioistuimen tulkinta lyhyestä oleskelusta.

Pakolaiset ja kansalaisuudettomat henkilöt, jotka asuvat Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa tai Irlannissa. Koska näiden jäsenvaltioiden kanssa ei sovelleta 
viisumien vastavuoroista tunnustamista eivätkä oleskelulupa ja viisumi ole vastaavia, 
ehdotuksessa jätetään jäsenvaltioille täysi vapaus päättää tähän ryhmään kuuluvien 
henkilöiden viisumivapaudesta tai viisumipakosta.

Kolmansien maiden tiettyjen kansalaisten ryhmien yhdenmukaistaminen. 
Asetuksella säädetään mahdollisuudesta, että jäsenvaltiot voivat poistaa viisumipakon 
tietyiltä kolmansien maiden kansalaisryhmiltä, eli ilma-alusten ja alusten 
siviilimiehistöltä, diplomaattipassin, virkapassin tai muun virallisen passin haltijoilta 
sekä kansainvälisten hallitustenvälisten järjestöjen tai kansainvälisen oikeuden 
soveltamisalaan kuuluvien yhteisöjen myöntämien passien haltijoilta.


