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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 yhteisön 

viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö) 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun 

asetuksen (EY) N:o 810/2009 muuttamisesta 

(KOM(2011)0516 – C7-0226/2011 – 2011/0223(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(KOM(2011)0516), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 

sekä 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 

Euroopan parlamentille (C7-0226/2011), 

– 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 

(A7-0441/2011), 

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 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Kyproksen osalta tämä asetus on 

vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettu Schengenin 

säännöstöön perustuva tai muuten siihen 

liittyvä säädös. 

(10) Kyproksen osalta tämä asetus on 

vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettu Schengenin 

säännöstöön perustuva tai muuten siihen 

liittyvä säädös. 
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Perustelu 

Johdanto-osan 10 ja 11 kappaleessa on noudatettava samaa logiikkaa kuin 

viisumisäännöstön johdanto-osan 38 kappaleessa ja viitattava vuoden 2003 

liittymisasiakirjan 3 artiklan 1 kohtaan tai vastaavasti vuoden 2005 liittymisasiakirjan 

4 artiklan 1 kohtaan ottaen huomioon, että lentokentän kauttakulkuviisumia koskevat 

säännökset ovat sitovia ja niitä sovelletaan Kyprokseen, Romaniaan ja Bulgariaan näiden 

liittymispäivästä lähtien.  

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Tämä asetus on vuoden 2005 

liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettu Schengenin säännöstöön 

perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös, 

(11) Tämä asetus on vuoden 2005 

liittymisasiakirjan 4 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettu Schengenin säännöstöön 

perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös, 

Perustelu 

Johdanto-osan 10 ja 11 kappaleessa on noudatettava samaa logiikkaa kuin 

viisumisäännöstön johdanto-osan 38 kappaleessa ja viitattava vuoden 2003 

liittymisasiakirjan 3 artiklan 1 kohtaan tai vastaavasti vuoden 2005 liittymisasiakirjan 

4 artiklan 1 kohtaan ottaen huomioon, että lentokentän kauttakulkuviisumia koskevat 

säännökset ovat sitovia ja niitä sovelletaan Kyprokseen, Romaniaan ja Bulgariaan näiden 

liittymispäivästä lähtien. 
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PERUSTELUT 

Ehdotuksen tavoitteena on muuttaa yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta 

(viisumisäännöstö) annettua asetusta (EY) N:o 810/2009, koska oikeusvarmuuden ja 

läpinäkyvyyden varmistamiseksi on tarpeen selventää sääntöjä, jotka koskevat kauttakulkua 

lentokenttien kansainvälisten alueiden läpi. 

Asetusta (EY) N:o 810/2009 on sovellettu 5. huhtikuuta 2010 alkaen. Viisumisäännöstön 

mukaisesti asetuksen säännösten käytännön soveltamista koskevat toimintaohjeet sisältyvät 

viisumihakemusten käsittelyä ja myönnettyjen viisumien muuttamista varten laaditusta 

käsikirjasta 19. maaliskuuta 2010 annettuun komission päätökseen. 

Käsikirjaa valmisteltaessa huomattiin, että vapautusta lentokentän kauttakulkuviisumia 

koskevista vaatimuksista koskevan 3 artiklan 5 kohdan b ja c alakohdan muotoilu oli 

epäselvä. Koska käsikirjalla ei voida luoda jäsenvaltioita oikeudellisesti sitovia velvoitteita, 

viisumisäännöstöä on muutettava oikeusvarmuuden ja sääntöjen yhdenmukaisen soveltamisen 

varmistamiseksi. Selvennyksellä on käytännön merkitystä yksittäisten matkustajien ja 

lentoyhtiöiden kannalta. 

Ehdotukseen sisältyvistä seikoista on keskusteltu viisumikomiteassa ja viisumityöryhmässä. 

Jäsenvaltiot ovat tukeneet komission aloitetta muuttaa viisumisäännöstöä rajoitetusti. 

Asetuksen (EY) N:o 810/2009 mukaisesti kolmansien maiden kansalaiset, joita koskee 

lentokentän kauttakulkuviisumia koskeva vaatimus ja joilla on jonkin jäsenvaltion, Kanadan, 

Japanin tai Amerikan yhdysvaltojen myöntämä voimassa oleva viisumi tai joilla on jonkin 

jäsenvaltion, Andorran, Kanadan, Japanin, San Marinon tai Amerikan yhdysvaltojen 

myöntämä voimassa oleva oleskelulupa, on vapautettu lentokentän kauttakulkuviisumia 

koskevasta vaatimuksesta. 

Ehdotus on tekninen muutos, jolla selvennetään tekstiä seuraavasti: 

 kolmansien maiden kansalaiset, joilla on jonkin sellaisen jäsenvaltion myöntämä 

voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa, joka ei sovella vielä täysimääräisesti 

Schengenin säännöstön määräyksiä, vapautetaan lentokentän kauttakulkuviisumia 

koskevasta vaatimuksesta; 

 vapautus lentokentän kauttakulkuviisumia koskevasta vaatimuksesta koskee 

henkilöitä, joilla on voimassa oleva viisumi ja jotka matkustavat viisumin 

myöntäneeseen kolmanteen maahan tai mihin tahansa muuhun kolmanteen maahan ja 

viisumia käytettyään palaavat viisumin myöntäneestä kolmannesta maasta. 

 

Esittelijän kanta 

 

Esittelijä muistuttaa, että kyse on teknisestä oikaisusta lentokentän kauttakulkuviisumia 

koskeviin säännöksiin. Oikaisu ei muuta jäsenvaltioiden käytäntöjä. Asetuksen muuttaminen 

tarkoittaa, että kolmansien maiden kansalaiset, joilla on jonkin sellaisen jäsenvaltion 

myöntämä voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa, joka ei sovella (vielä) täysimääräisesti 

Schengenin säännöstöä (Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Kypros, Bulgaria ja Romania), 

vapautetaan lentokentän kauttakulkuviisumia koskevasta vaatimuksesta. 

 

Esittelijän mielestä muutos on looginen: on hyödytöntä tarkastaa uudelleen henkilö, jolla jo 
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on viisumi tai oleskelulupa, jos kyseinen henkilö on tarkastettu jo aiemmin ja jos on todettu, 

että laittoman maahanmuuton uhkaa ei ole. Lisäksi ehdotuksen pitäisi vähentää byrokratiaa 

jäsenvaltioissa. 

 

Esittelijä ehdottaa kahta teknistä tarkistusta ehdotuksen johdanto-osan 10 ja 11 kappaleen 

oikaisemiseksi. 

 

Esittelijä tukee ehdotusta ja ehdottaa, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 

valiokunta hyväksyy tämän päätöslauselman. 
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