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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Dominican liittovaltion välisen 
lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan 
unionin puolesta
(07189/2015 – C8-0143/2015 – 2015/0050(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (07189/2015),

– ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Dominican liittovaltion väliseksi 
lyhytaikaista oleskelua koskevaksi viisumivapaussopimukseksi (07111/2015),

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
77 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan 
v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0143/2015),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen 
alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
suosituksen (A8-0322/2015),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden ja Dominican liittovaltion hallituksille ja parlamenteille.
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LYHYET PERUSTELUT

Osapuolten väliset suhteet ja sopimuksen yleiset määräykset

Euroopan unionin ja Dominican liittovaltion tasavallan välisiä suhteita säännellään Afrikan, 
Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan unionin ja sen 
jäsenvaltioiden välisellä kumppanuussopimuksella (Cotonoun sopimus) sekä EU:n 
vuoropuheluissa Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisön (CELAC) sekä 
Karibian AKT-valtioiden foorumin (Cariforum) kanssa. Jälkimmäisen vuoropuhelun 
yhteydessä on kehitetty erilaisia yhteistyövälineitä, kuten EU–Cariforum -
kumppanuussopimus (joka allekirjoitettiin vuonna 2008) sekä Karibian alueen ja EU:n 
yhteinen strateginen kumppanuus (vuonna 2012).

Asetusta (EY) N:o 539/2001 muutettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o 509/2014, jossa Dominican liittovaltio siirrettiin liitteeseen II. Kyseisessä liitteessä 
vahvistetaan luettelo niistä kolmansista maista, joiden kansalaiset eivät tarvitse viisumia 
jäsenvaltioiden ulkorajoja ylittäessään. Kaikki jäsenvaltiot Irlantia ja Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa lukuun ottamatta soveltavat muutettua asetusta (EY) N:o 539/2001. 

Kyseinen asetus hyväksyttiin 20. toukokuuta 2014, jonka jälkeen neuvosto hyväksyi 
9. lokakuuta 2014 päätöksen siitä, että komissio voi aloittaa neuvottelut Euroopan unionin ja 
Dominican liittovaltion kahdenvälisestä sopimuksesta. Neuvottelut aloitettiin 12. marraskuuta 
2014 ja päätettiin 9. joulukuuta 2014. Sopimus allekirjoitettiin 28. toukokuuta 2015 
Brysselissä. Sopimusta on siitä päivästä lähtien sovellettu väliaikaisesti odotettaessa Euroopan 
parlamentin hyväksyntää. 

Sopimuksessa määrätään Euroopan unionin ja Dominican liittovaltion kansalaisten 
mahdollisuudesta matkustaa viisumivapaasti toisen osapuolen alueelle enintään 90 päiväksi 
minkä tahansa 180 päivän jakson aikana. Viisumivapaus myönnetään kaikille henkilöryhmille 
(henkilöt, joilla on tavallinen passi, diplomaattipassi, virkapassi/virkamatkapassi tai 
erityispassi), jotka matkustavat eri tarkoituksissa, lukuun ottamatta henkilöitä, joiden matkan 
tarkoituksena on työskentely korvausta vastaan. 

**

Esittelijän perustelut

Kyseinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus on tulosta Euroopan unionin 
ja Dominican liittovaltion välisten suhteiden – joilla on suuri poliittinen painoarvo Cotonoun 
sopimuksen yhteydessä – syventämisestä ja se on myös yksi keino lujittaa talous- ja 
kulttuurisuhteita ja lisätä poliittista vuoropuhelua eri aiheista, myös ihmisoikeuksista ja 
perusvapauksista. 

Dominican liittovaltion talous perustuu suurimmaksi osaksi maatalouteen, joka vastasi noin 
11 prosenttia maan BKT:sta vuosina 2000–2010. Dominican liittovaltio on pieni saarivaltio ja 
kehitysmaa ja se ponnistelee lujasti monipuolistaakseen talouttaan ja tarjoaa todellista 
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kasvupotentiaalia varsinkin matkailualalla sekä maalämpöenergian tuotannossa. Sopimus 
edistää matkailua ja lujittaa kauppa- ja investointisuhteita. Viisumivapaus helpottaa yrittäjien 
matkustamista ja investointeja ja tehostaa yritysten välisiä taloudellisia suhteita.

Poliittisesti ja institutionaalisesti maa on kaikin puolin sitoutunut ihmisoikeuksiin, jotka 
vahvistetaan maan perustuslaissa ja jotka ovat vankasti juurtuneet maan kulttuuriin ja 
perinteisiin sekä väestön elämäntapaan. Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia suojellaan 
maan perustuslailla ja niitä kunnioitetaan. Dominican liittovaltio on demokraattinen ja vakaa 
maa, joka puolustaa Euroopan unionin tavoin demokraattisia arvoja ja periaatteita, hyvää 
hallintotapaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja oikeusvaltiota. Dominican liittovaltio on 
viime vuosina saanut aikaan huomattavaa edistystä varsinkin naisten ja lasten oikeuksien 
alalla sekä ihmiskaupan torjunnassa, ja se ratifioi vuonna 2013 kansainvälisen järjestäytyneen 
rikollisuuden vastaiseen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimukseen tehdyn lisäpöytäkirjan 
ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan, ehkäisemisestä, torjumisesta ja 
rankaisemisesta. Maan hallitus on niin ikään tarkistanut naisiin ja lapsiin kohdistuvaa 
väkivaltaa koskevaa lainsäädäntöä sen joidenkin säännösten tiukentamiseksi, ja se toteuttaa 
toimenpiteitä väestön tietoisuuden lisäämiseksi kyseisestä ongelmasta. Näin ollen on 
olennaisen tärkeää tiivistää suhteita Dominican liittovaltioon – EU on tällä hetkellä sen 
tärkein kehitysavun antaja – ja kannustaa sitä jatkamaan tämänsuuntaisia toimia. 

Tiedoista selviää, että viisuminhakijoihin luotetaan, koska viisumeja evätään harvoin. Maa ei 
muodosta minkäänlaista laittomaan maahanmuuttoon, turvallisuuteen tai yleiseen 
järjestykseen liittyvää uhkaa. EU torjuu yhdessä Dominican liittovaltion kanssa 
rikollisverkostoja.

Esittelijän mielestä on tärkeää myös ottaa huomioon, että viisumivapaus lähentää 
eurooppalaisia ja Karibian alueen kansoja. Viisumivapaussopimuksen ansiosta kansalaiset 
hyötyvät täysin AKT:n ja EU:n välisestä kumppanuudesta ja voivat osallistua siihen 
matkustamalla edulliseen hintaan ja helpommin. 

Esittelijä pitääkin tältä osin myönteisenä AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen 
edustajakokouksen jäsenten roolia, sillä he ovat laajalti myötävaikuttaneet kyseisen 
sopimuksen tekemiseen, joka helpottaa myös heidän osallistumistaan AKT:n ja EU:n yhteisen 
parlamentaarisen edustajakokouksen kokouksiin.

**

Sopimuksen täytäntöönpano ja seuranta

Sopimuksen täytäntöönpanoa ja seurantaa koskevassa asiassa esittelijä kehottaa komissiota 
seuraamaan niihin kriteereihin liittyvää mahdollista kehitystä, jotka alunperin johtivat 
asetuksen (EU) N:o 509/2014 liitteen I siirtämiseen liitteeseen II. Näihin perusteisiin kuuluvat 
laittoman maahanmuuton sekä yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle koituvan riskin tai 
uhan lisäksi myös unionin ulkosuhteet asianomaisten maiden kanssa ottaen huomioon 
erityisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen liittyvät näkökohdat. 

Esittelijä kehottaa lisäksi komissiota ja Dominican liittovaltion viranomaisia varmistamaan 
viisumivapauden täysimääräisen vastavuoroisuuden, jotta kaikkia kansalaisia ja erityisesti 
unionin kansalaisia kohdeltaisiin tasavertaisesti. 
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Esittelijä pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että sopimuksen hallinnointia käsittelevässä 
sekakomiteassa (6 artikla) EU:ta edustaa ainoastaan komissio. Unionin kansalaisten suoraan 
valitsemana toimielimenä ja demokratian, ihmisoikeuksien ja EU:n perusperiaatteiden 
puolustajana parlamentti voitaisiin ottaa mukaan sekakomitean työhön. Esittelijä kehottaa 
jälleen komissiota tarkastelemaan uudelleen tulevien sopimusten hallinnointia käsittelevien 
sekakomiteoiden kokoonpanoa.

Esittelijä ei ole myöskään vakuuttunut, että viisumivapaussopimusten allekirjoittaminen ja 
niiden soveltamisen aloittaminen väliaikaisesti ennen Euroopan parlamentin hyväksyntää on 
paras mahdollinen käytäntö. Hän huomauttaa, että tämä käytäntö kaventaa parlamentin 
liikkumavaraa ja on ongelmallinen myös siksi, ettei parlamentille ilmoiteta ajoissa 
kahdenvälisten neuvottelujen etenemisestä.

**

Erityismääräykset

Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin erityistilanne otetaan huomioon tehdyn sopimuksen 
johdanto-osan kappaleissa. Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät näin ollen osallistu 
kyseiseen sopimukseen eivätkä sen määräykset sido niitä.

Myös Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin tiivis osallistuminen Schengenin 
säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen mainitaan sopimukseen 
liitetyssä yhteisessä julistuksessa. Julistuksessa näiden maiden viranomaisia kehotetaan 
tekemään Dominican liittovaltion kanssa viipymättä kahdenvälisiä lyhytaikaista oleskelua 
koskevia viisumivapaussopimuksia.

Sopimuksessa on määräyksiä sen alueellisesta soveltamisesta: sopimuksen määräyksiä 
sovelletaan Ranskan ja Alankomaiden osalta ainoastaan niiden Euroopassa oleviin alueisiin.

**

Lopuksi esittelijä suosittelee, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokunnan jäsenet antavat tukensa tälle mietinnölle ja että Euroopan parlamentti antaa 
hyväksyntänsä.
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