
PR\888469FI.doc PE478.678v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

2011/0051(COD)

18.1.2012

***I
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi henkilöiden 
liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin 
rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 562/2006 sekä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn 
yleissopimuksen muuttamisesta
(COM(2011)0118 – C7-0070/2011 – 2011/0051(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Georgios Papanikolaou



PE478.678v01-00 2/32 PR\888469FI.doc

FI

PR_COD_1amCom

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 henkilöiden liikkumista 
rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 sekä Schengenin 
sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta
(COM(2011)0118 – C7-0070/2011 – 2011/0051(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0118),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 77 artiklan 1 ja 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0070/2011),

– 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 
(A7-0000/2012),

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) 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 

(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 
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vahvistettava yhteiset säännöt, jotka 
koskevat ulkorajojen valvonnassa 
sovellettavia vaatimuksia ja menettelyjä.

vahvistettava yhteiset säännöt, jotka 
koskevat ulkorajojen valvonnassa 
sovellettavia vaatimuksia ja menettelyjä
siten, että otetaan huomioon erityiset ja 
kohtuuttomat paineet, joita joihinkin 
jäsenvaltioihin kohdistuu niiden 
ulkorajoilla. Sääntöjen olisi perustuttava 
jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun 
periaatteeseen.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Henkilöiden vapaa liikkuvuus 
Schengen-alueella on ollut yksi Euroopan 
yhdentymisen suurimmista saavutuksista, 
ja Schengenin säännöstö on vaikuttanut 
myönteisesti satojen tuhansien unionin 
kansalaisten elämään sekä 
mahdollistamalla rajanylitykset että 
vauhdittamalla taloutta. Liikkumisen 
vapaus on perusoikeus ja unionin 
kansalaisuuden peruspilari, jonka käytön 
ehdot on määritelty perussopimuksissa 
sekä 29 päivänä huhtikuuta 2004 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2004/38/EY 
Euroopan unionin kansalaisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja 
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden 
alueella1.
_________________
1 EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Sisärajoilla tehtävistä tarkastuksista 
luopuminen edellyttää, että jäsenvaltiot 
luottavat vastavuoroisesti täysin toistensa 
kykyyn panna täytäntöön 
oheistoimenpiteet, jotka mahdollistavat 
näiden tarkastusten poistamisen.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Schengen-alueen luomisella 
määriteltiin yhteiset ulkorajat, joiden 
suojelu olisi jaettava jäsenvaltioiden 
kesken yhteisvastuun ja 
oikeudenmukaisen vastuunjaon 
periaatteen mukaisesti Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
80 artiklassa määritellyllä tavalla. 
Schengenin hallinnoinnin lujittaminen 
auttaa varmistamaan, että kukin 
jäsenvaltio pystyy tehokkaasti valvomaan 
osuuttaan ulkorajoista, ja lisää 
luottamusta maahanmuuttovirtojen 
hallintaa koskevan unionin järjestelmän 
tehokkuutta kohtaan.

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Neljän vuoden käytännön soveltamisen 
jälkeen on ilmennyt tarve toteuttaa useita 
muutoksia, jotka perustuvat jäsenvaltioiden 
ja komission käytännön kokemuksiin 
Schengenin rajasäännöstön soveltamisesta, 
Schengen-arviointien tuloksiin sekä 
jäsenvaltioiden toimittamiin raportteihin ja 
pyyntöihin.

(3) Neljän vuoden käytännön soveltamisen 
jälkeen on ilmennyt tarve toteuttaa useita 
muutoksia, jotka perustuvat jäsenvaltioiden 
ja komission käytännön kokemuksiin 
Schengenin rajasäännöstön soveltamisesta, 
Schengen-arviointien tuloksiin sekä 
jäsenvaltioiden toimittamiin raportteihin ja 
pyyntöihin sekä lainsäädäntöaloitteisiin ja 
unionin primaari- ja 
sekundaarilainsäädännön kehitykseen 
sekä tarpeeseen täsmentää ja kartoittaa 
kriittisiä teknisiä kysymyksiä 
tehokkaammin.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtivan viraston perustamisesta 
annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 2007/2004 muuttamisesta 25 päivänä 
lokakuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1168/20111 hyväksyminen parantaa 
ulkorajojen yhdennettyä valvontaa ja 
vahvistaa edelleen virastolla unionin 
tavoitteen mukaisesti olevaa roolia 
kehitettäessä yhdennetyn 
rajaturvallisuuden asteittaiseen 
käyttöönottoon tähtäävää politiikkaa.
______________
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1 EUVL L 304, 22.11.2011, s. 1.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 562/2006
2 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a) "sisäisellä rahtiliikenteellä" samojen 
kahden tai useamman sataman, jotka 
sijaitsevat jäsenvaltioiden alueella, välistä 
rahtiliikennettä, jossa ei käydä 
jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella 
sijaitsevassa satamassa;"

4 a) "sisäisellä rahtiliikenteellä" samojen 
kahden tai useamman sataman, jotka 
sijaitsevat jäsenvaltioiden alueella, välistä 
rahtiliikennettä, jossa ei käydä 
jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella 
sijaitsevassa satamassa ja joka muodostuu 
tavaroiden kuljettamisesta ennalta sovitun 
reitin mukaisesti;"

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 562/2006
2 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) lisätään 8 a kohta seuraavasti:
"8 a 'yhteisellä rajanylityspaikalla' joko 
jäsenvaltion alueella tai kolmannen maan 
alueella sijaitsevaa rajanylityspaikkaa, 
jossa jäsenvaltion rajavartijat ja 
kolmannen maan rajavartijat suorittavat 
oman lainsäädäntönsä mukaisia 
maahantulo- ja maastalähtötarkastuksia 
kahdenvälistä sopimusta noudattaen;";

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 562/2006
2 artikla – 18 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(h a) lisätään 18 a alakohta seuraavasti:
"18 a 'offshore-työntekijällä' henkilöä, 
joka työskentelee jäsenvaltion aluevesien 
ulkopuolella mutta yksinomaisella 
talousalueella, sellaisena kuin se on 
määritelty kansainvälisessä 
merioikeudessa, sijaitsevalla merellä 
olevalla laitoksella ja joka palaa 
säännöllisesti jäsenvaltioiden alueelle 
meri- tai ilmateitse;";

Or. en

Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

(h b) lisätään 19 a alakohta seuraavasti:
"19 a 'yhdellä kuukaudella' 
kolmeakymmentä päivää.";

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
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 
rajanylitystä rajanylityspaikkojen 
ulkopuolella tai muina kuin niiden 

(a) henkilöitä tai henkilöryhmiä varten 
erityistilanteen edellyttäessä satunnaista 
rajanylitystä rajanylityspaikkojen 
ulkopuolella tai muina kuin niiden 
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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;

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. 
Poikkeuksista on ilmoitettava komissiolle 
34 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
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 
ennakoimattomassa hätätilanteessa
perusoikeuksia koskevan kansainvälisen 
ja unionin lainsäädännön mukaisesti."

Or. en

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

"Kolmannen maan kansalaisen 
maahantuloedellytykset jäsenvaltioiden 
alueella oleskeluun, jonka on tarkoitus 
kestää enintään kolme kuukautta minkä 
hyvänsä kuuden kuukauden jakson aikana
ensimmäisestä maahantulosta 

"Kolmannen maan kansalaisen 
maahantuloedellytykset jäsenvaltioiden 
alueella oleskeluun, jonka on tarkoitus 
kestää enintään 90 päivää minkä hyvänsä
180 päivän jakson aikana, mikä merkitsee 
viimeisimmän 180 päivän jakson 
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jäsenvaltioiden alueelle, ovat seuraavat:" tarkastelua kunakin oleskelun päivänä,
ovat seuraavat:"

Or. en

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) lisätään 1 a kohta seuraavasti:
"1 a. Edellä 1 kohdan täytäntöönpanoa 
varten maahantulopäivänä pidetään 
ensimmäistä jäsenvaltioiden alueella 
oleskelun päivää ja maastalähtöpäivänä 
pidetään viimeistä jäsenvaltioiden alueella 
oleskelun päivää."

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 562/2006
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Korvataan 6 artiklan 1 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:
"1. Rajavartijoiden on tehtäviään 
hoitaessaan kunnioitettava ihmisarvoa ja 
perusoikeuksia kaikilta osin. Erityistä 
varovaisuutta on noudatettava 
tapauksissa, joissa kyseessä ovat erityisen 
haavoittuvat henkilöt."

Or. en
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
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."

"5. 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

Artiklan sanamuoto on peräisin parlamentin hyväksymistä palauttamista koskevasta 
direktiivistä 2008/115/EY, ja sen tarkoituksena on yhtenäistää ja tarjota kolmansien maiden 
kansalaisille johdonmukainen oikeus saada tietoja erilaisissa EU:n lainsäädännöissä, jotka 
koskevat kolmansien maiden kansalaisia jäsenvaltioissa.

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

"2. a) Unionin lainsäädännön mukaisen 
vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden 
piiriin kuuluvilla henkilöillä on oikeus 
käyttää kulkuväyliä, jotka on merkitty 
liitteessä III olevan A osan opasteella
("EU, ETA, CH"). He voivat käyttää myös
liitteessä III olevan B1 osan opasteella
("ilman viisumia") tai B2 osan opasteella
("kaikki passit") merkittyjä väyliä.

"2. a) Unionin lainsäädännön mukaisen 
vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden 
piiriin kuuluvilla henkilöillä on oikeus 
käyttää kulkuväyliä, jotka on merkitty 
liitteessä III olevan A osan opasteella
("EU, ETA, CH"). He voivat käyttää myös
liitteessä III olevan B1 osan opasteella
("viisumia ei vaadita") tai B2 osan 
opasteella ("kaikki passit") merkittyjä 
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väyliä.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
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, 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

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 562/2006
9 artikla – 2 kohta – b alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erillisten väylien merkitseminen 
liitteessä III olevan B1 osan opasteella
("ilman viisumia") on vapaaehtoista, eikä 
jäsenvaltioita velvoiteta siihen. Ne 
päättävät itse käytännön tarpeiden 
perusteella, merkitäänkö väyliä ja millä 

Erillisten väylien merkitseminen 
liitteessä III olevan B1 osan opasteella
("viisumia ei vaadita") ei ole 
jäsenvaltioille pakollista. Ne päättävät itse 
käytännön tarpeiden perusteella, 
merkitäänkö väyliä ja millä 
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rajanylityspaikoilla ne merkitään." rajanylityspaikoilla ne merkitään."

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 562/2006
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Poistetaan 9 artiklan 5 kohta.

Or. en

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

(-a) korvataan otsikko seuraavasti:
"Matkustusasiakirjojen leimaaminen"

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 562/2006
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) lisätään 3 kohdan ensimmäiseen 
alakohtaan h alakohta seuraavasti:
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"g a) raja-alueen asukkaiden 
matkustusasiakirjat, kun heillä on 
paikallista rajaliikennettä koskevan 
järjestelyn käyttöönotosta jäsenvaltioiden 
maaulkorajoilla sekä Schengenin 
yleissopimuksen säännösten 
muuttamisesta 20 päivänä joulukuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1931/20061

7 artiklan mukainen paikallinen 
rajaliikennelupa sekä asiaa koskevan 
kahdenvälisen sopimuksen mukaisesti."
_______________
1 EUVL L 405, 30/12/2006, s. 1. 

Or. en

Perustelu

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

The combination of Articles 4 § 1 and 6 § 2 of Regulation 1931/2006/EC of the European 
Parliament and the Council results in that those subject to special arrangements for local 
border traffic, as established by the aforementioned Regulation, do not require entry or exit 
stamps to their passports when they enter or exit the Schengen area. The provisions of s. 4 
and 6 establish for residents in the border area an exception from the obligations which arise 
under this Regulation, as is also expressly stated in the explanatory note, paragraph No. 3, of 
the above Regulation. In light of the amendments to the present Regulation, harmonisation of 
both regulations is required.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta – b b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 562/2006
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b b) Korvataan 3 kohdan toinen alakohta 
seuraavasti:
"Kolmannen maan kansalaisen 
pyynnöstä maahantulo- tai 
maastalähtöleiman merkitsemisestä 
voidaan poikkeuksellisesti luopua, jos 
leiman merkitseminen saattaisi 
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aiheuttaa asianomaiselle vakavaa 
haittaa. Tällaisessa tapauksessa 
maahantulo tai maastalähtö on 
kirjattava erilliseen asiakirjaan, jossa on 
nimi ja passin numero. Asiakirja on 
annettava kolmannen maan 
kansalaiselle. Jäsenvaltioiden asiasta 
vastaavien viranomaisten on tilastoitava 
tällaiset poikkeustapaukset ja toimitettava 
nämä tilastot komissiolle."

Or. en

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

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

"Jos 1 kohdassa tarkoitettua olettamusta ei 
kumota, kolmannen maan kansalainen 
voidaan palauttaa jäsenvaltioissa 
sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja 
menettelyistä laittomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten 
palauttamiseksi 16 päivänä joulukuuta 
2008 annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2008/115/EY* ja 
kyseisen direktiivin kansallisen 
täytäntöönpanolainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 562/2006
12 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(8 a) lisätään 12 artiklaan 4 a kohta 
seuraavasti:
"4 a. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
komissiolle, jos ne rajavalvontaa 
harjoittaessaan toteavat, että luvattomien 
rajanylitysten määrä merkittävästi kasvaa 
ja/tai jos kolmannen maan toimiin tai 
laiminlyönteihin välittömästi liittyvän 
rikollisuuden taso kasvaa. Asiasta 
vastaavien toimielinten on otettava nämä 
tiedot huomioon harkittaessa Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
215 artiklan mukaisia rajoittavia 
toimenpiteitä."

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 10 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 562/2006
15 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) lisätään 15 artiklan 1 kohtaan 
alakohta ensimmäisen alakohdan jälkeen 
seuraavasti:
"Rajavartiostojen on varmistettava, että 
henkilöllä, joka haluaa hakea 
kansainvälistä suojelua, on käytännössä 
mahdollisuus esittää hakemuksensa 
mahdollisimman pian, ja täytettävä 
tehtävänsä täysin asiaa koskevaa unionin 
lainsäädäntöä, mukaan luettuna 
Euroopan unionin perusoikeuskirja, ja 
kansainvälistä lainsäädäntöä, mukaan 
luettuna Genevessä 28 päivänä 
heinäkuuta 1951 tehty pakolaisten 
asemaa koskeva yleissopimus ("Geneven 
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yleissopimus") noudattaen."

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
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 ilman huoltajaa
matkustavat alaikäiset ja ihmiskaupan
uhrit, liittyvien tilanteiden havaitsemiseksi
ja käsittelemiseksi. Jäsenvaltioiden on
Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtivan viraston tuella kannustettava 
rajavartijoita opiskelemaan vieraita kieliä, 
joita he tarvitsevat tehtäviensä 
hoitamiseksi, ja varmistettava, että 
rajavartijat saavat koulutusta, joka liittyy 
perusoikeuksien suojeluun yleisesti sekä 
haavoittuvien erityisryhmien oikeuksiin."

Or. en
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 562/2006
19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

"g) Pelastuspalvelut, poliisi ja palolaitos "g) Pelastuspalvelut, poliisi, palolaitos ja 
rajavartijat

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 562/2006
21 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(14) Poistetaan 21 artiklan d alakohta. (14) Korvataan 21 artiklan d alakohta 
seuraavasti:
"d) jäsenvaltion mahdollisuuteen säätää 
laissa kolmansien maiden kansalaisten 
velvollisuudesta ilmoittaa läsnäolostaan 
jäsenvaltion alueella Schengenin 
yleissopimuksen 22 artiklan määräysten 
mukaisesti."

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 17 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 562/2006
34 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) lisätään 34 artiklan 1 kohtaan 
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e a alakohta seuraavasti:
"e a) edellä 4 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitukset poikkeukset 
ulkorajojen ylittämistä koskeviin 
sääntöihin;"

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 17 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 562/2006
34 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) lisätään 34 artiklan 1 kohtaan 
e b alakohta seuraavasti:
"e b) edellä 10 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetut tilastot."

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta
Asetus (EY) N:o 562/2006
37 artikla – ensimmäinen virke

Komission teksti Tarkistus

"Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 21 artiklan c alakohtaan
liittyvät kansalliset säännöksensä, 
4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut 
seuraamukset ja tämän asetuksen 
mukaisesti sallitut kahdenväliset 
sopimukset."

"Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 21 artiklan c ja d alakohtaan
liittyvät kansalliset säännöksensä, 
4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut 
seuraamukset ja tämän asetuksen 
mukaisesti sallitut kahdenväliset 
sopimukset."

Or. en
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 2 kohta
Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehty yleissopimus
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

(2) poistetaan 22 artikla; (2) muutetaan 22 artikla seuraavasti:
1. Laillisesti jonkin sopimuspuolen 
alueelle saapunut ulkomaalainen voidaan 
velvoittaa ilmoittautumaan kunkin 
sopimuspuolen antamien määräysten 
mukaisesti sen sopimuspuolen 
toimivaltaisille viranomaisille, jonka 
alueelle hän tulee. Ilmoittautuminen 
tapahtuu sopimuspuolen valinnan 
mukaan joko sen alueelle tultaessa tai 
kolmen arkipäivän kuluessa alueelle 
tulosta kyseisen sopimuspuolen alueella.
2. Sopimuspuolen alueella vakinaisesti 
oleskelevalla ulkomaalaisella, joka 
matkustaa toisen sopimuspuolen 
alueelle, voi olla 1 kappaleessa 
tarkoitettu ilmoittautumisvelvollisuus.
3. […].

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 1 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 562/2006
Liite III – OSA BI

Komission teksti Tarkistus

"OSA B1: 'ilman viisumia'; "OSA B1: 'viisumia ei vaadita';

Or. en
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Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 562/2006
Liite VI – 1.1.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

a) lisätään 1.1.4 kohta seuraavasti: a) lisätään 1.1.4 kohta seuraavasti:
"1.1.4. Yhteiset rajanylityspaikat "1.1.4. Yhteiset rajanylityspaikat

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.
Yhteisellä rajanylityspaikalla toimivan
kolmannen maan sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön on kunnioitettava 
oikeudellista suojaa, jota unionin 
lainsäädäntö alalla tarjoaa. Tällaisten 
sopimusten on erityisesti sisällettävä 
säännöksiä, jotka:
– sääntelevät molempien osapuolten 
rajavartijoiden suorittamia tehtäviä ja 
toteuttamia toimenpiteitä. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä menettelyihin, 
jotka liittyvät henkilön tai henkilöiden 
pidättämiseen, omaisuuden 
takavarikointiin, turvapaikkamenettelyjen 
saatavuuteen jäsenvaltion alueella sekä 
takeisiin siitä, että henkilöillä, jotka 
nauttivat unionin lainsäädännön 
mukaista oikeutta vapaaseen 
liikkuvuuteen, on pääsy jäsenvaltion 
alueelle. Nämä säännökset on pantava 
täytäntöön sekä jäsenvaltion alueella että 
kolmansien maiden alueella;
– takaavat jäsenvaltion rajavartijoiden 
mahdollisuudet käyttää henkilötietoja 
käsitteleviä tietojärjestelmiä 7 artiklan 
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mukaisesti ja mahdollistavat unionin 
lainsäädännössä edellytettyjen teknisten 
ja organisaatioon liittyvien 
suojatoimenpiteiden toteuttamisen, jotta 
henkilötietoja voidaan suojella 
tahattomalta tai laittomalta 
tuhoutumiselta tai tahattomalta 
katoamiselta, muuttumiselta, luvattomalta 
paljastamiselta tai pääsyltä. Kolmannen 
maan rajavartijoilta on kiellettävä pääsy 
näihin tietojärjestelmiin.

1.1.4.2. Jäsenvaltion alueella sijaitsevat
yhteiset rajanylityspaikat: Jäsenvaltion
alueella sijaitsevien yhteisten 
rajanylityspaikkojen perustamisesta 
tehtävissä kahdenvälisissä sopimuksissa 
on valtuutettava kolmannen maan
rajavartijat suorittamaan tehtäviään 
jäsenvaltion alueella noudattaen 
seuraavia periaatteita:

1.1.4.2. Yhteiset rajanylityspaikat voivat 
sijaita joko jäsenvaltion tai kolmannen 
maan alueella.

(a) Kansainvälinen suojelu: 
Kansainvälistä suojelua jäsenvaltion 
alueella pyytävälle kolmannen maan 
kansalaiselle on annettava mahdollisuus 
käyttää asianomaisia jäsenvaltion 
menettelyjä, vaikka hän ei olisi vielä 
läpäissyt yhteisellä rajanylityspaikalla 
olevien kolmannen maan rajavartijoiden 
maastalähtötarkastusta.
(b) Henkilön pidättäminen tai 
omaisuuden takavarikointi: Jos 
kolmannen maan rajavartijat saavat 
tietoonsa seikkoja, joiden nojalla on 
perusteltua pidättää henkilö tai ottaa 
hänet säilöön tai takavarikoida 
omaisuutta, heidän on
- joko ilmoitettava näistä seikoista 
jäsenvaltion viranomaisille, ja näiden on 
huolehdittava asianmukaisista 
jatkotoimista kansallisen 
lainsäädäntönsä, Euroopan unionin 
lainsäädännön ja kansainvälisen 
oikeuden mukaisesti riippumatta kyseessä 
olevan henkilön kansalaisuudesta,
- tai toimittava kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti. Tässä 
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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.
(c) Euroopan unionin alueelle tulevat, 
unionin lainsäädännön mukaisen vapaata 
liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin 
kuuluvat henkilöt: Kolmannen maan 
rajavartijat eivät saa estää unionin 
lainsäädännön mukaisen vapaata 
liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin 
kuuluvien henkilöiden pääsyä unionin 
alueelle. Jos on perusteltuja syitä evätä 
maastalähtö asianomaisesta kolmannesta 
maasta, kolmannen maan rajavartijoiden 
on ilmoitettava nämä syyt jäsenvaltion 
viranomaisille, ja näiden on huolehdittava 
asianmukaisista jatkotoimista kansallisen 
lainsäädäntönsä, Euroopan unionin 
lainsäädännön ja kansainvälisen 
oikeuden mukaisesti.
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:
(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 
pääsy asianomaisen jäsenvaltion alueelle 
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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.
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.

1.1.4.3. Asianomaisten jäsenvaltioiden on 
kuultava komissiota, joka antaa etukäteen 
myönteisen lausunnon, ennen kuin ne 
tekevät naapurinaan sijaitsevan kolmannen 
maan kanssa paikallista rajaliikennettä 
koskevan kahdenvälisen sopimuksen tai 
muuttaa tällaista sopimusta, jotta voidaan 
varmistaa sen yhteensopivuus unionin 
asiaa koskevan lainsäädännön kanssa.

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 

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
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yhteensopimattomuus poistuu." sopimusluonnoksen muuttamiseksi 
kohtuullisen ajan kuluessa, niin että 
yhteensopimattomuus poistuu."

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 562/2006
Liite VI – 1.2.1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

"1.2.1. Tarkastuksia on suoritettava sekä 
ulkorajat ylittävien junien, tavarajunat ja 
tyhjät junat mukaan lukien, matkustajille 
että niiden henkilökunnalle. Jäsenvaltiot 
voivat tehdä kahdenvälisiä sopimuksia 
siitä, miten nämä tarkastukset tehdään
noudattaen 1.1.4 kohdassa vahvistettuja 
periaatteita. Tarkastukset on suoritettava 
jollakin seuraavista tavoista:

"1.2.1. Tarkastuksia on suoritettava sekä 
ulkorajat ylittävien junien, tavarajunat ja 
tyhjät junat mukaan lukien, matkustajille 
että niiden henkilökunnalle. Jäsenvaltiot 
voivat tehdä kahdenvälisiä sopimuksia 
siitä, miten nämä tarkastukset tehdään.
Tarkastukset on suoritettava jollakin 
seuraavista tavoista:

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 562/2006
Liite VI – 1.2.2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1.2.2. Lisäksi kolmansista maista 
saapuvien junien reitin varrella olevat 
jäsenvaltiot voivat 
suurnopeusmatkustajajunien liikennöinnin 
helpottamiseksi yhteisellä sopimuksella 
asianomaisten kolmansien maiden kanssa 
päättää 1.1.4 kohdassa vahvistettuja 
periaatteita noudattaen, että kolmansista 

1.2.2. Lisäksi kolmansista maista 
saapuvien junien reitin varrella olevat 
jäsenvaltiot voivat 
suurnopeusmatkustajajunien liikennöinnin 
helpottamiseksi yhteisellä sopimuksella 
asianomaisten kolmansien maiden kanssa 
päättää, että kolmansista maista saapuvissa 
junissa oleville henkilöille suoritetaan 
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maista saapuvissa junissa oleville 
henkilöille suoritetaan maahantulotarkastus 
jollakin seuraavista tavoista:

maahantulotarkastus jollakin seuraavista 
tavoista:

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite– 4 kohta – -a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 562/2006
Liite VI – 3.1.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

-a) lisätään 3.1.1 kohdan ensimmäisen 
virkkeen jälkeen virke seuraavasti:
Poikkeustapauksissa tarkastuksia voidaan 
myös suorittaa aluksen kulkiessa kyseisen 
jäsenvaltion aluevesillä sellaisina kuin ne 
on määritelty Yhdistyneiden kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksessa."

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
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 myös merimatkan aikana 
tai kolmannen maan alueella laivan 
saapumisen tai lähdön yhteydessä.

Or. en
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 7 kohta
Asetus (EY) N:o 562/2006
Liite VII – 7 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

"7. Pelastuspalvelut, poliisi ja palolaitos "7. Pelastuspalvelut, poliisi, palolaitos ja 
rajavartijat

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 7 kohta
Asetus (EY) N:o 562/2006
Liite VII – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pelastuspalvelujen, poliisin ja
palolaitoksen hätätehtävissä toimivien 
työntekijöiden maahantuloa ja 
maastalähtöä koskevat järjestelyt 
vahvistetaan kansallisessa lainsäädännössä 
ja tarvittaessa kahdenvälisin sopimuksin.
Näiden järjestelyjen yhteydessä voidaan 
säätää poikkeuksista 4, 5 ja 7 artiklaan.

Pelastuspalvelujen, poliisin, palolaitoksen
ja rajavartijoiden hätätehtävissä toimivien 
työntekijöiden maahantuloa ja 
maastalähtöä koskevat järjestelyt 
vahvistetaan kansallisessa lainsäädännössä 
ja tarvittaessa kahdenvälisin sopimuksin.
Näiden järjestelyjen yhteydessä voidaan 
säätää poikkeuksista 4, 5 ja 7 artiklaan.

Or. en
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PERUSTELUT

Johdanto

Schengen-alueen luominen 1980-luvun lopulla oli yksi Euroopan suurimmista saavutuksista. 
Schengenin sopimuksen hyväksyminen 14. kesäkuuta 1985 johti järjestelmällisten 
rajatarkastusten poistamiseen Schengen-alueeseen osallistuvien maiden sisärajoilta ja turvasi 
henkilöiden vapaan liikkuvuuden tällä alueella. Näiden yli 25 vuoden aikana eurooppalaisen 
Schengen-alueen sopimuksellisista ja oikeudellisista puitteista on muodostunut se, mitä nyt 
ylpeinä kutsumme Schengenin säännöstöksi. Schengen-alue, johon alun perin kuului viisi 
jäsentä, koostuu nykyisin 25 jäsenvaltiosta, joihin Bulgaria ja Romania piakkoin liittyvät.

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin 
rajasäännöstö) 15. maaliskuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 
N:o 562/2006 on tärkeä merkkipaalu tässä lainsäädännöllisessä pyrkimyksessä kohti 
Schengenin säännöstön edistämistä ja parantamista. Sitä sovelletaan kaikkiin henkilöihin, 
jotka ylittävät Euroopan unionin sisä- tai ulkorajat, ja siinä asetetaan Schengen-alueen 
rajanylityspaikoilla suoritettavia tarkastuksia koskevat normit. Sen oikeudellisessa kehyksessä 
keskitytään unionin etujen suojelemiseen ja turvataan EU:n kansalaisten ja muiden samaa 
oikeutta nauttivien henkilöiden vapaa liikkuvuus, mutta samalla sillä suojellaan henkilöiden 
oikeuksia ja erityisen haavoittuvien henkilöiden ryhmien oikeuksia tapauksissa, joissa näillä 
ei ole oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen.

Tämän asetuksen päätavoitteena on muuttaa olemassa olevaa lainsäädäntöä henkilöille 
tehtävistä rajatarkastuksista ja parantaa yhdennettyä rajavalvontaa koskevaa politiikkaa 
parantamalla ulkorajojen ylittämistä koskevia sääntöjä.

Komission ehdotuksen soveltamisala

Komission ehdotus on esitetty EU:n kannalta tärkeällä ja historiallisella hetkellä, ja sillä 
pyritään tekemään Schengenin rajasäännöstöstä selkeämpi ja kattavampi mekanismi.

Koska se on luonteeltaan ensi sijassa tekninen, siinä on kyse sääntöjen päivityksestä ja 
oikeudellisesta kehityksestä, jota on tapahtunut asetuksen (EY) N:o 562/2006 antamisen sekä 
Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen.

Siinä otetaan myös huomioon jäsenvaltioiden saamat käytännön kokemukset Schengenin 
rajasäännöstön soveltamisesta.

Ehdotus sisältää lopuksi asiaa hyvin läheisesti koskevia muutoksia, jotka liittyvät 
14. kesäkuuta 1985 tehtyyn yleissopimukseen Schengenin sopimuksen soveltamisesta.

Esittelijän kanta

Kun otetaan huomioon komission ehdotus ja Schengenin säännöstön tuorein kehitys sekä 
oikeudelliselta että käytännön kannalta, esittelijä yhtyy komission näkemykseen, jonka 
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mukaan Schengenin rajasäännöstöä on tarkistettava. On tärkeää pitää kiinni käsityksestä, 
jonka mukaan valvonnan poistaminen jäsenvaltioiden välisiltä sisärajoilta kulkee käsi kädessä 
sen kanssa, että tarvitaan tehokasta valvontaa, tiiviimpää yhteistyötä ja keskinäistä 
luottamusta Schengen-alueen ulkorajoilla. Tämä pitää paikkansa erityisesti näinä aikoina, 
joina EU:n ulkorajoilla tapahtuu nopeaa kehitystä (esim. Pohjois-Afrikan radikaalit poliittiset 
muutokset), joka vaikuttaa syvästi EU:hun kohdistuviin muuttovirtoihin.

Tässä yhteydessä esittelijä esittää tarkistuksia, joilla parannetaan nykyistä kehystä ja joita 
ohjaa pääasiassa kaksi periaatetta: ensinnäkin parannetaan sääntöjä, jotka helpottavat, 
yksinkertaistavat ja kehittävät edelleen vapaata liikkuvuutta eurooppalaisella Schengen-
alueella, ja toiseksi tuetaan vankkaa valvonta- ja turvallisuuskehystä jäsenvaltioiden alueen 
ulkorajoilla.

Esittelijä yhtyy niinikään näkemykseen, jonka mukaan Schengenin säännöstön 
vahvistamiseksi on tärkeää, että jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kanssa tehdään 
kahdenvälisiä sopimuksia yhteisistä ylityspaikoista. Tällaisten sopimusten olisi oltava 
yhteensopivia eurooppalaisten lakien ja arvojen kanssa. Olemassa olevat esimerkit, kuten 
Ukrainan ja Puolan tai Unkarin ja Kroatian väliset sopimukset, osoittavat, että tällaiset 
sopimukset voivat toimia välineinä, joilla parannetaan ulkorajojen ylityspaikoilla rajan yli 
pyrkivien henkilöiden suojelua ja rajatarkastuksia.

Ulkorajojen vahvistaminen luo oikeusvarmuutta, vahvistaa jäsenvaltioiden keskinäistä 
yhteisvastuuta ja tukee taloudellista kehitystä. Joka tapauksessa olisi huomattava, että näissä 
ehdotuksissa on otettava selkeästi huomioon kaikkien Schengen-alueelle saapuvien tai 
pyrkivien henkilöiden oikeuksien suojelu noudattamalla Euroopan unionin pitkäaikaista 
poliittista ja oikeudellista perinnettä. Lisäksi esittelijä toteaa, että kun on osoitettu, että 
kolmannen maan toimet tai laiminlyönnit ovat aiheuttaneet häiriötä Schengen-alueen 
ulkorajoilla, jäsenvaltioiden olisi rajavalvonnan harjoittamisessa oltava tarkkaavaisia ja 
toimittava SEUT-sopimuksen 215 artiklan mukaisesti.

Laatiessaan tarkistuksia tähän ehdotukseen esittelijä otti äskettäin hyväksytyn Lissabonin 
sopimuksen ja ihmisoikeuksien suojelua koskevan EU-lainsäädännön lisäksi huomioon myös 
hiljattain hyväksyttyä unionin lainsäädäntöä, kuten äskettäin hyväksytty viisumisäännöstö, 
palauttamista koskeva direktiivi ja tuoreet tarkistukset Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseen, jolla muutetaan neuvoston asetusta (EY) N:o 2007/2004 Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta ja 
joka tarjoaa uusia toiminnan aloja, joilla voidaan parantaa unionin ulkorajojen yhdennettyä 
hallintaa.

Täten tämä ehdotus, vaikka se onkin luonteeltaan ennemminkin tekninen, tuo lisäarvoa 
Schengenin säännöstön kehitykseen. Se tarjoaa välittömiä etuja, kun se parantaa ja kehittää 
rajatarkastuksia, ja luo luottamusta ja yhteisvastuuta Schengen-alueella. Sen lähettämä viesti 
on kristallinkirkas: meneillään olevasta vaikeasta vaiheesta huolimatta Euroopan unioni on 
edelleen sitoutunut yhdentymisprosessiinsa ja uskollinen arvoilleen, jotka takaavat 
mantereella rauhan, turvallisuuden ja vaurauden. Se on vakuuttunut siitä, että yhteisiin 
haasteisiin voidaan vastata vain yhteisillä tavoitteilla ja visiot voidaan saavuttaa vain 
yhteistyöllä ja vastavuoroisella yhteisvastuulla.


