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21.11.2018 A8-0356/48 

Tarkistus  48 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Sisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Kokemus on kuitenkin osoittanut, 

että tietyt yleiseen järjestykseen tai 

sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvat 

vakavat uhat, jotka ovat olleet perusteena 

rajavalvonnan palauttamiselle, kuten 

rajat ylittävä terrorismin uhka tai 

laittomien maahantulijoiden liikkuminen 

edelleen unionissa tietyissä tilanteissa, 
saattavat kestää hyvinkin edellä mainittuja 

ajanjaksoja pitempään. Tämän vuoksi on 

tarpeen ja perusteltua mukauttaa 

rajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen 

sovellettavia aikarajoja nykyisiin tarpeisiin 

mutta varmistaa samalla, että toimenpidettä 

ei käytetä väärin vaan se pysyy 

poikkeuksena, jota käytetään ainoastaan 

viimeisenä keinona. Tämän vuoksi 

Schengenin rajasäännöstön 25 artiklan 

nojalla sovellettava yleinen määräaika olisi 

pidennettävä vuoteen. 

(4) Kokemus on kuitenkin osoittanut, 

että tietyt yleiseen järjestykseen tai 

sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvat 

vakavat uhat saattavat kestää hyvinkin 

edellä mainittuja ajanjaksoja pitempään. 

Tämän vuoksi on tarpeen ja perusteltua 

mukauttaa rajavalvonnan väliaikaiseen 

palauttamiseen sovellettavia aikarajoja 

nykyisiin tarpeisiin mutta varmistaa 

samalla, että toimenpidettä ei käytetä 

väärin vaan se pysyy poikkeuksena, jota 

käytetään ainoastaan viimeisenä keinona. 

Tämän vuoksi Schengenin rajasäännöstön 

25 artiklan nojalla sovellettava yleinen 

määräaika olisi pidennettävä vuoteen. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/49 

Tarkistus  49 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Sisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Jotta voitaisiin selventää 

Schengenin rajasäännöstön 29 ja 25 

artiklan nojalla sovellettavien aikarajojen 

suhdetta, 25 artiklan 4 kohdassa olevaa 

viittausta 29 artiklaan olisi muutettava. 

(9) Jotta voitaisiin selventää 

Schengenin rajasäännöstön 29 ja 25, 27 ja 

27 a artiklan nojalla sovellettavien 

aikarajojen suhdetta, 25 artiklan 4 

kohdassa olevaa viittausta 29 artiklaan olisi 

muutettava. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/50 

Tarkistus  50 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Sisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) 2016/399 

25 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jos alueella, jolla ei suoriteta 

sisärajavalvontaa, yleiseen järjestykseen tai 

sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu 

jäsenvaltiossa vakava uhka, jäsenvaltio voi 

poikkeuksellisesti palauttaa rajavalvonnan 

kaikille sisärajoilleen tai niiden tiettyihin 

osiin rajoitetuksi, enintään 30 

vuorokauden ajaksi tai, jos vakava uhka 

kestää pitempään kuin 30 vuorokautta 

mutta ei pitempään kuin kuusi kuukautta, 

sen arvioidun keston ajaksi. Sisärajoille 

väliaikaisesti palautetun rajavalvonnan 

laajuus ja kesto eivät saa ylittää sitä, mikä 

on uhan vakavuuden vuoksi ehdottoman 

välttämätöntä. 

1. Jos alueella, jolla ei suoriteta 

sisärajavalvontaa, jäsenvaltio toteaa, että 

yleiseen järjestykseen tai sisäiseen 

turvallisuuteen kohdistuu sen alueella 

vakava uhka, jäsenvaltio voi 

poikkeuksellisesti palauttaa rajavalvonnan 

kaikille sisärajoilleen tai niiden tiettyihin 

osiin. Sisärajoille väliaikaisesti palautetun 

rajavalvonnan laajuus ja kesto eivät saa 

ylittää sitä, mikä on uhan vakavuuden 

vuoksi ehdottoman välttämätöntä. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/51 

Tarkistus  51 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Sisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) 2016/399 

25 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Rajavalvonta voidaan palauttaa 

sisärajoille ainoastaan viimeisenä keinona 

ja 27, 27 a, 28 ja 29 artiklan mukaisesti. 

Jäljempänä 26 ja 30 artiklassa tarkoitetut 

arviointiperusteet on otettava huomioon 

kussakin tapauksessa, jossa 27, 27 a, 28 tai 

29 artiklan nojalla harkitaan päätöstä 

rajavalvonnan palauttamisesta sisärajoille. 

2. Rajavalvonta voidaan palauttaa 

sisärajoille ainoastaan viimeisenä keinona 

ja 27 ja 28 artiklan mukaisesti. Jäljempänä 

26 artiklassa tarkoitetut arviointiperusteet 

on otettava huomioon kussakin 

tapauksessa, jossa 27 artiklan nojalla 

harkitaan päätöstä rajavalvonnan 

palauttamisesta sisärajoille. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/52 

Tarkistus  52 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Sisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) 2016/399 

25 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jos yleiseen järjestykseen tai 

sisäiseen turvallisuuteen kohdistuva 

vakava uhka jatkuu asianomaisessa 

jäsenvaltiossa pitempään kuin tämän 

artiklan 1 kohdassa säädetyn ajan, 

kyseinen jäsenvaltio voi pidentää 

rajavalvontaa sisärajoillaan 26 artiklassa 

säädetyt arviointiperusteet huomioon 

ottaen ja 27 artiklassa säädettyä 

menettelyä noudattaen vakavan uhan 

ennakoitavaa kestoa vastaavilla, 

uusittavissa olevilla enintään kuuden 

kuukauden ajanjaksoilla tämän artiklan 1 

kohdassa tarkoitettujen syiden perusteella 

ja ottaen huomioon mahdolliset uudet 

tekijät. 

Poistetaan. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/53 

Tarkistus  53 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Sisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) 2016/399 

25 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Kokonaisajanjakso, jonka aikana 

rajavalvonta on palautettuna sisärajoille, 

myös tämän artiklan 3 kohdan mukaisten 

jatkamisten perusteella, ei saa ylittää yhtä 

vuotta. 

4. Kokonaisajanjakso, jonka aikana 

rajavalvonta on palautettuna sisärajoille 

samoista syistä ja mahdolliset jatkamiset 

mukaan lukien, ei saa ylittää yhtä vuotta, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 28 

artiklan soveltamista.”  

Kokonaisajanjaksoa voidaan jatkaa 27 a 

artiklassa tarkoitetuissa 

poikkeustapauksissa edelleen kahden 

vuoden enimmäiskestoon saakka 

mainitun artiklan mukaisesti. 

 

Kokonaisajanjaksoa voidaan jatkaa 29 

artiklassa tarkoitetuissa poikkeuksellisissa 

olosuhteissa enintään kahdella vuodella 

mainitun artiklan 1 kohdan mukaisesti.” 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/54 

Tarkistus  54 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Sisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) 2016/399 

25 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Tämä artikla ei rajoita niiden 

toimenpiteiden toteuttamista, joita 

voidaan hyväksyä poikkeuksellisissa 

olosuhteissa 29 artiklan mukaisesti, jos 

alueen, jolla ei suoriteta 

sisärajavalvontaa, yleinen toimivuus on 

uhattuna.  

 Kokonaisajanjaksoa, jonka aikana 

rajavalvonta on palautettuna sisärajoille 

tämän artiklan mukaisesti, ei saa jatkaa 

tai yhdistää 29 artiklan nojalla 

hyväksyttyihin toimenpiteisiin.  

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/55 

Tarkistus  55 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Sisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – -i alakohta (uusi)Asetus (EU) 2016/399 

27 artikla – otsikko 

 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 -i) Korvataan otsikko seuraavasti: 

Menettely rajavalvonnan väliaikaiseksi 

palauttamiseksi sisärajoille 25 artiklan 

nojalla 

”Menettely rajavalvonnan väliaikaiseksi 

palauttamiseksi sisärajoille tai sen 

jatkamiseksi, jos kyseessä ovat 

ennakoitavat tapahtumat” 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/56 

Tarkistus  56 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Sisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – -i a alakohta (uusi)Asetus (EU) 2016/399 

27 artikla – -1 kohta (uusi) 

 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 -i a) Korvataan 1 kohta seuraavasti: 

 ”-1. Jos alueella, jolla ei suoriteta 

sisärajavalvontaa, jäsenvaltio toteaa, että 

yleiseen järjestykseen tai sisäiseen 

turvallisuuteen kohdistuu sen alueella 

vakava uhka, jäsenvaltio voi 

poikkeuksellisesti palauttaa 

rajavalvonnan kaikille sisärajoilleen tai 

niiden tiettyihin osiin ja tarvittaessa 

jatkaa sitä vakavan uhkan arvioidun 

keston ajaksi mutta ei pitempään kuin 

kuudeksi kuukaudeksi.” 

1. Kun jäsenvaltio suunnittelee 

rajavalvonnan palauttamista sisärajoille 25 

artiklan nojalla, sen on ilmoitettava asiasta 

muille jäsenvaltioille ja komissiolle 

viimeistään neljä viikkoa ennen 

suunniteltua palauttamista tai tätä 

lyhyemmän ajan kuluessa, jos 

rajavalvonnan sisärajoille palauttamisen 

tarpeen aiheuttavat olosuhteet ovat käyneet 

ilmi alle neljä viikkoa ennen suunniteltua 

palauttamista. Jäsenvaltion on annettava 

tässä yhteydessä seuraavat tiedot:  

1. Kun jäsenvaltio suunnittelee 

rajavalvonnan palauttamista sisärajoille tai 

sen jatkamista 26 artiklassa säädettyjen 

perusteiden nojalla, sen on ilmoitettava 

asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle 

viimeistään neljä viikkoa ennen 

suunniteltua palauttamista tai jatkamista 

tai tätä lyhyemmän ajan kuluessa, jos 

rajavalvonnan sisärajoille palauttamisen 

tarpeen aiheuttavat olosuhteet ovat käyneet 

ilmi alle neljä viikkoa ennen suunniteltua 

palauttamista. Jäsenvaltion on annettava 

tässä yhteydessä seuraavat tiedot: 

a) ehdotetun palauttamisen syyt, 

myös kaikki merkitykselliset 

yksityiskohtaiset tiedot tapahtumista, jotka 

a) suunnitellun palauttamisen tai 

jatkamisen syyt, myös kaikki 

merkitykselliset yksityiskohtaiset tiedot 
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muodostavat vakavan uhkan sen yleiselle 

järjestykselle tai sisäiselle turvallisuudelle;  

tapahtumista, jotka muodostavat vakavan 

uhkan sen yleiselle järjestykselle tai 

sisäiselle turvallisuudelle, ja syyt, joiden 

vuoksi jäsenvaltio katsoo tai on todennut 

vaihtoehtoiset toimenpiteet tehottomiksi; 

b) ehdotetun palauttamisen laajuus ja 

tiedot siitä, mihin osaan tai osiin sisärajoja 

rajavalvonta on tarkoitus palauttaa;  

b) ehdotetun palauttamisen tai 

jatkamisen laajuus ja tiedot siitä, mihin 

osaan tai osiin sisärajoja rajavalvonta on 

tarkoitus palauttaa ja missä osassa tai 

osissa sitä on tarkoitus jatkaa; 

c) vahvistettujen rajanylityspaikkojen 

nimet;  

c) vahvistettujen rajanylityspaikkojen 

nimet; 

d) suunnitellun palauttamisen 

päivämäärä ja kesto;  

d) suunnitellun palauttamisen 

päivämäärä ja kesto; 

e) tarvittaessa toimenpiteet, jotka 

muiden jäsenvaltioiden on määrä toteuttaa.  

e) tarvittaessa toimenpiteet, jotka 

muiden jäsenvaltioiden on määrä toteuttaa, 

kuten on sovittu ennen rajavalvonnan 

väliaikaista palauttamista kyseisille 

sisärajoille tai sen jatkamista. 

Ensimmäisen alakohdan mukaisen 

ilmoituksen voivat tehdä myös kaksi 

jäsenvaltiota tai useampi jäsenvaltio 

yhdessä.  

Ensimmäisen alakohdan mukaisen 

ilmoituksen voivat tehdä myös kaksi 

jäsenvaltiota tai useampi jäsenvaltio 

yhdessä.  

Komissio voi tarvittaessa pyytää 

asianomaiselta jäsenvaltiolta tai 

asianomaisilta jäsenvaltioilta lisätietoja.  

Komissio voi tarvittaessa pyytää 

asianomaiselta jäsenvaltiolta tai 

asianomaisilta jäsenvaltioilta lisätietoja, 

mukaan lukien yhteistyöstä niiden 

jäsenvaltioiden kanssa, joihin suunniteltu 

rajavalvonnan palauttaminen sisärajoille 

tai sen jatkaminen suoraan vaikuttaa, 

sekä lisätietoja sen arvioimiseksi, 

käytetäänkö toimenpidettä viimeisenä 

keinona.”; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/57 

Tarkistus  57 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Sisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – i alakohta 

Asetus (EU) 2016/399 

27 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

a a) riskinarviointi, jossa arvioidaan, 

miten kauan havaitun uhan odotetaan 

kestävän ja mihin sisärajojen osiin se 

vaikuttaa, osoitetaan, että rajavalvonnan 

jatkamista käytetään viimeisenä keinona, 

sekä selitetään, miten sisärajavalvonta 

auttaa havaitun uhan torjumisessa. Jos 

rajavalvonta on jo ollut palautettuna yli 

kuusi kuukautta, riskinarvioinnissa on 

myös selitettävä, miten aiempi 

rajavalvonnan palauttaminen on auttanut 

havaitun uhan lievittämisessä. 

Poistetaan. 

Riskinarvioinnin on myös sisällettävä 

yksityiskohtainen kertomus 

koordinoinnista asianomaisen 

jäsenvaltion sekä sen jäsenvaltion tai 

niiden jäsenvaltioiden välillä, 

jonka/joiden kanssa se jakaa sisärajan, 

jolla rajavalvontaa on suoritettu. 

 

Komissio toimittaa riskinarvioinnin 

tarvittaessa Euroopan raja- ja 

merivartiovirastolle ja Europolille;” 

 

Or. en 

 

 


