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COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

– 

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET* 

komission ehdotukseen 

--------------------------------------------------------- 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON 

ASETUS (EU) 2017/…, 

annettu ... päivänä …kuuta …, 

luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla 

on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, 

joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen 

(EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Ukraina) 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 

77 artiklan 2 kohdan a alakohdan, 

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, 

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 

kansallisille parlamenteille, 
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noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä1, 

sekä katsovat seuraavaa: 

(1) Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 539/20012 luetellaan kolmannet maat, joiden 

kansalaisilla on oltava viisumi jäsenvaltioiden ulkorajoja ylittäessään, ja kolmannet 

maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske. Liitteissä I ja II olevien kolmansien 

maiden luetteloiden sisällön olisi oltava asetuksessa (EY) N:o 539/2001 säädettyjen 

perusteiden mukainen ja pysyttävä sellaisena. Viittaukset kolmansiin maihin, joiden 

tilanne on muuttunut näiden perusteiden osalta, olisi tarvittaessa siirrettävä liitteestä 

toiseen. 

                                                                                                                                                         
* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌. 
1 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja 

neuvoston päätös, tehty … . 
2 Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2001, luettelon 

vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja 

ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske 

(EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1). 
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(2) Ukrainan katsotaan täyttäneen kaikki edellytykset, jotka asetettiin sen hallitukselle 

marraskuussa 2010 esitetyssä viisumivapautta koskevassa toimintasuunnitelmassa, 

joten se täyttää asiaa koskevat perusteet sen kansalaisten vapauttamiseksi 

viisumipakosta heidän matkustaessaan jäsenvaltioiden alueelle. Komissio seuraa 

asianmukaisesti asetuksessa (EY) N:o 539/2001 säädettyä asiaankuuluvaa 

mekanismia soveltaen, että Ukraina täyttää myös jatkossa kyseiset perusteet, 

erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjunnan osalta. 

(3) Sen vuoksi viittaus Ukrainaan olisi siirrettävä asetuksen (EY) N:o 539/2001 liitteestä 

I liitteeseen II. Tätä viisumivapautta olisi sovellettava ainoastaan henkilöihin, joilla 

on Ukrainan myöntämä kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) standardien 

mukainen biometrinen passi. 

(4) Tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin 

Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu neuvoston päätöksen 2000/365/EY1 

mukaisesti; Yhdistynyt kuningaskunta ei sen vuoksi osallistu tämän asetuksen 

hyväksymiseen, asetus ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta 

Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. 

(5) Tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei 

osallistu neuvoston päätöksen 2002/192/EY2 mukaisesti; Irlanti ei sen vuoksi 

osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta 

Irlantiin. 

                                                 
1 Neuvoston päätös 2000/365/EY, tehty 29 päivänä toukokuuta 2000, Ison-Britannian ja 

Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin 

Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43). 
2 Neuvoston päätös 2002/192/EY, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Irlannin 

pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 

(EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20). 
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(6) Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön 

määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan 

ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa näiden kahden valtion 

osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja 

kehittämiseen1 ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY2 1 artiklan 

B kohdassa tarkoitettuun alaan. 

(7) Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, 

joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton 

välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön 

täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen3 ja jotka kuuluvat päätöksen 

1999/437/EY 1 artiklan B kohdassa, luettuna yhdessä neuvoston päätöksen 

2008/146/EY4 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan. 

(8) Liechtensteinin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön 

määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin 

valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisessä pöytäkirjassa Liechtensteinin 

ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin 

valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin 

säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen5 ja jotka kuuluvat 

päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan B kohdassa, luettuna yhdessä neuvoston 

                                                 
1 EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36. 
2 Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan 

unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden 

kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, 

soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista 

soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31). 
3 EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52. 
4 Neuvoston päätös 2008/146/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan 

unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton 

osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja 

kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 

(EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1). 
5 EUVL L 160, 18.6.2011, s. 21. 
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päätöksen 2011/350/EU1 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan, 

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN: 

1 artikla 

Muutetaan asetus (EY) N:o 539/2001 seuraavasti: 

a) Poistetaan liitteessä I olevasta 1 osasta ("VALTIOT") viittaus Ukrainaan. 

b) Lisätään liitteessä II olevaan 1 osaan ("VALTIOT") viittaus seuraavasti: 

"Ukraina* 

______________ 

* Viisumivapaus on rajoitettu henkilöihin, joilla on Ukrainan myöntämä kansainvälisen 

siviili-ilmailujärjestön (ICAO) standardien mukainen biometrinen passi." 

2 artikla 

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on 

julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa 

perussopimusten mukaisesti. 

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta …  

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 

Puhemies Puheenjohtaja 

 

 

                                                 
1 Neuvoston päätös 2011/350/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin 

ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin 

valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista 

Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan 

unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan 

välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, siltä osin kuin kyse 

on tarkastusten poistamisesta sisärajoilta ja henkilöiden liikkumisesta rajojen yli 

(EUVL L 160, 18.6.2011, s. 19). 
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Or. en 

 


