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21.11.2018 A8-0356/58 

Tarkistus  58 

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 – 2 kohta – ii alakohta 

Asetus (EU) 2016/399 

27 artikla – 1 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

ii) Korvataan 1 kohdan e alakohta 

seuraavasti:  
Poistetaan. 

”e) tarvittaessa toimenpiteet, jotka 

muiden jäsenvaltioiden on määrä 

toteuttaa, kuten on sovittu ennen 

rajavalvonnan väliaikaista palauttamista 

kyseisille sisärajoille.” 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/59 

Tarkistus  59 

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 – 2 kohta – iii alakohta 

Asetus (EU) 2016/399 

27 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

iii) Korvataan 1 kohdan viimeinen 

virke seuraavasti:  
Poistetaan. 

”Komissio voi tarvittaessa pyytää 

asianomaiselta jäsenvaltiolta tai 

asianomaisilta jäsenvaltioilta lisätietoja, 

mukaan lukien yhteistyöstä niiden 

jäsenvaltioiden kanssa, joihin suunniteltu 

rajavalvonnan jatkaminen sisärajoilla 

vaikuttaa, sekä lisätietoja sen 

arvioimiseksi, käytetäänkö toimenpidettä 

viimeisenä keinona.” 

 

Or. en 



 

AM\1169932FI.docx  PE631.533v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

21.11.2018 A8-0356/60 

Tarkistus  60 

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 – 2 kohta – iii a alakohta (uusi) 

Asetus (EU) 2016/399 

27 artikla – -2 a kohta (uusi) 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 iii a) korvataan 2 ja 3 kohta 

seuraavasti: 

 ”-2 a. Jos yleiseen järjestykseen tai 

sisäiseen turvallisuuteen kohdistuva 

vakava uhka jatkuu asianomaisessa 

jäsenvaltiossa pitempään kuin tämän 

artiklan -1 kohdassa säädetyn ajan, 

kyseinen jäsenvaltio voi jatkaa tai 

tarvittaessa jatkaa edelleen rajavalvontaa 

sisärajoillaan 26 artiklassa tarkoitettujen 

arviointiperusteiden mukaisesti ja tämän 

artiklan mukaisesti vakavan uhan 

ennakoitavaa kestoa vastaavilla, 

uusittavissa olevilla enintään kuuden 

kuukauden ajanjaksoilla tämän artiklan 1 

kohdassa tarkoitettujen syiden perusteella 

ja ottaen huomioon mahdolliset uudet 

tekijät. Tällainen jatkaminen on sallittua, 

jos asianomainen jäsenvaltio katsoo, että 

vaihtoehtoiset toimet ja toimenpiteet uhan 

lieventämiseksi ovat tehottomia, tai on 

todennut ne sellaisiksi. 

 -2 b. Edellä 26 artiklassa vahvistettujen 

perusteiden täytäntöönpanemiseksi 

asianomaisen jäsenvaltion on arvioitava, 

miten kauan havaitun uhan odotetaan 

kestävän ja mihin sisärajojen osiin se 

vaikuttaa, osoitettava, että 
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sisärajavalvonta on ainoa jäljellä oleva 

keino, sekä osoitettava, miten 

sisärajavalvonta auttaa havaitun uhan 

torjumisessa. 

 Asianomaisen jäsenvaltion on sen lisäksi, 

että se ilmoittaa sisärajavalvonnan 

palauttamisesta tai jatkamisesta, 

toimitettava riskinarviointi. 

 Tässä kohdassa tarkoitettu riskinarviointi 

on toimitettava komissiolle ja muille 

jäsenvaltioille. Komissio voi tarvittaessa 

pyytää tiedonhankintatarkoituksiin 

Euroopan raja- ja merivartiovirastolta tai 

Europolilta niiden näkemyksiä 

riskinarvioinnista. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 

toimitettava Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle samanaikaisesti, kun ne 

toimitetaan muille jäsenvaltioille ja 

komissiolle mainitun kohdan nojalla.  

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 

on toimitettava Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle samanaikaisesti, kun ne 

toimitetaan muille jäsenvaltioille ja 

komissiolle mainitun kohdan nojalla. 

3. Jäsenvaltio, joka tekee 1 kohdan 

mukaisen ilmoituksen, voi kansallista 

lainsäädäntöä noudattaen tarvittaessa 

päättää turvallisuusluokitella osia tiedoista.  

3. Jäsenvaltio, joka toimittaa 1 

kohdan mukaisen ilmoituksen ja 1 b 

kohdan mukaisen riskinarvioinnin, voi 

kansallista lainsäädäntöä noudattaen 

tarvittaessa päättää turvallisuusluokitella 

ne tai osia tiedoista. 

Tällainen turvallisuusluokittelu ei estä 

komissiota antamasta tietoja Euroopan 

parlamentin saataville. Tämän artiklan 

mukaisesti Euroopan parlamentille 

toimitettujen tietojen ja asiakirjojen 

lähettämisessä ja käsittelyssä on 

noudatettava Euroopan parlamentin ja 

komission välillä sovellettavia sääntöjä 

luottamuksellisten tietojen toimittamisesta 

ja käsittelystä.  

Tällainen turvallisuusluokittelu ei estä 

muita jäsenvaltioita tutustumasta näihin 

turvallisuusluokiteltuihin tietoihin 

asianmukaisten ja turvallisten 

poliisiyhteistyön kanavien kautta.” 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/61 

Tarkistus  61 

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 – 2 kohta – iv alakohta 

Asetus (EU) 2016/399 

27 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”4. Asianomaisen jäsenvaltion tehtyä 1 

kohdan mukaisen ilmoituksen komissio tai 

jokin muu jäsenvaltio voi antaa asiasta 

lausunnon 5 kohdan mukaisia neuvotteluja 

varten, tämän kuitenkaan rajoittamatta 

SEUT 72 artiklan soveltamista. 

”4. Asianomaisen jäsenvaltion tehtyä 1 

kohdan mukaisen ilmoituksen komissio tai 

jäsenvaltio, jota asia suoraan koskee, voi 

antaa asiasta perustellun lausunnon 5 

kohdan mukaisia neuvotteluja varten, 

tämän kuitenkaan rajoittamatta SEUT 72 

artiklan soveltamista. 

Jos komissio epäilee sisärajavalvonnan 

suunnitellun palauttamisen tarpeellisuutta 

tai oikeasuhteisuutta, tai jos se katsoo, että 

ilmoituksen jostakin näkökohdasta olisi 

asianmukaista neuvotella, se antaa asiasta 

lausunnon. 

Jos komissio epäilee sisärajavalvonnan 

suunnitellun palauttamisen tai jatkamisen 

tarpeellisuutta tai oikeasuhteisuutta, tai jos 

se katsoo, että ilmoituksen jostakin 

näkökohdasta olisi asianmukaista 

neuvotella, se antaa asiasta lausunnon. 

Jäsenvaltiot, joita asia suoraan koskee, 

voivat myös antaa lausunnon 

sisärajavalvonnan palauttamisen tai 

jatkamisen vaikutuksesta niihin sekä 

tarvittaessa sen tarpeellisuudesta ja 

oikeasuhteisuudesta. 

Jos rajavalvonta sisärajoilla on jo ollut 

palautettuna kuuden kuukauden ajan, 

komissio antaa asiasta lausunnon.” 

Jos rajavalvonta sisärajoilla on jo ollut 

palautettuna tai sitä on jatkettu yli kuuden 

kuukauden ajan, komissio antaa asiasta 

lausunnon.” 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/62 

Tarkistus  62 

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 – 2 kohta – v alakohta 

Asetus (EU) 2016/399 

27 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. ”Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 

tiedoista ja 4 kohdassa tarkoitetusta 

komission tai jäsenvaltion lausunnosta on 

neuvoteltava komission johdolla. 

Neuvotteluihin kuuluu tarpeen mukaan 

yhteisiä kokouksia, joihin osallistuvat 

jäsenvaltio, joka suunnittelee 

rajavalvonnan palauttamista sisärajoille, 

muut jäsenvaltiot, etenkin jäsenvaltiot, 

joihin kyseiset toimenpiteet vaikuttavat 

suoraan, sekä asiaankuuluvat virastot. 

Neuvotteluissa tarkastellaan aiottujen 

toimenpiteiden oikeasuhteisuutta, havaittua 

yleiseen järjestykseen tai sisäiseen 

turvallisuuteen kohdistuvaa uhkaa sekä 

tapoja varmistaa keskinäisen yhteistyön 

toteutuminen jäsenvaltioiden välillä. 

Jäsenvaltion, joka suunnittelee 

rajavalvonnan palauttamista tai jatkamista 

sisärajoilla, on otettava rajatarkastuksia 

suorittaessaan kaikin tavoin huomioon 

neuvottelujen tulokset.” 

5. ”Edellä 1, -2 a ja -2 b kohdassa 

tarkoitetuista tiedoista ja 4 kohdassa 

tarkoitetusta komission tai jäsenvaltion 

lausunnosta on neuvoteltava komission 

johdolla. Neuvotteluihin kuuluu tarpeen 

mukaan yhteisiä kokouksia, joihin 

osallistuvat jäsenvaltio, joka suunnittelee 

rajavalvonnan palauttamista sisärajoille tai 

sen jatkamista, muut jäsenvaltiot, etenkin 

jäsenvaltiot, joihin kyseiset toimenpiteet 

vaikuttavat suoraan, sekä asiaankuuluvat 

virastot. Neuvotteluissa tarkastellaan 

aiottujen toimenpiteiden oikeasuhteisuutta, 

havaittua yleiseen järjestykseen tai 

sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaa uhkaa 

sekä tapoja varmistaa keskinäisen 

yhteistyön toteutuminen jäsenvaltioiden 

välillä. Jäsenvaltion, joka suunnittelee 

rajavalvonnan palauttamista tai jatkamista 

sisärajoilla, on otettava huomioon 

neuvottelujen tulokset tai ilmoitettava 

komissiolle ja kuulluille jäsenvaltioille 

rajoitteista, joiden vuoksi se ei ole voinut 

noudattaa näitä tuloksia.” 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/63 

Tarkistus  63 

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 – v a alakohta (uusi) 

Asetus (EU) 2016/399 

27 artikla – 6 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 v a) korvataan 6 kohta seuraavasti: 

6. Edellä 5 kohdassa tarkoitetut neuvottelut 

on käytävä vähintään kymmenen 

vuorokautta ennen kuin rajavalvonta on 

tarkoitus palauttaa.”  

6. Edellä 5 kohdassa tarkoitetut 

neuvottelut on käytävä vähintään 

kymmenen vuorokautta ennen kuin 

rajavalvonta on tarkoitus palauttaa tai sitä 

on tarkoitus jatkaa.” 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/64 

Tarkistus  64 

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 – 3 kohta – 4 alakohta 

Asetus (EU) 2016/399 

27 a artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Neuvosto voi komission lausunnon 

asianmukaisesti huomioon ottaen 

suositella, että asianomainen jäsenvaltio 

päättää edelleen jatkaa rajavalvontaa 

sisärajoilla enintään kuuden kuukauden 

ajan. Tätä ajanjaksoa voidaan jatkaa 

enintään kolme kertaa enintään kuuden 

kuukauden ajaksi. Neuvosto ilmoittaa 

suosituksessaan ainakin 27 artiklan 1 

kohdan a–e alakohdassa tarkoitetut tiedot. 

Tarvittaessa se määrittelee ehdot kyseisten 

jäsenvaltioiden väliselle yhteistyölle.” 

4. Neuvosto voi komission lausunnon 

asianmukaisesti huomioon ottaen 

suositella, että asianomainen jäsenvaltio 

päättää edelleen jatkaa rajavalvontaa 

sisärajoilla enintään kuuden kuukauden 

ajan. Tätä ajanjaksoa voidaan jatkaa niin 

kauan kuin vakava uhka on olemassa ja 

edellyttäen, että alueella toteutetaan myös 

vastaavantasoisia kansallisia 

poikkeustoimia uhan torjumiseksi, 
enintään kuuden kuukauden ajaksi. 

Neuvosto ilmoittaa suosituksessaan ainakin 

27 artiklan 1 kohdan a–e alakohdassa 

tarkoitetut tiedot. Tarvittaessa se 

määrittelee ehdot kyseisten jäsenvaltioiden 

väliselle yhteistyölle.” 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/65 

Tarkistus  65 

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 – 3 d alakohta (uusi) 

Asetus (EU) 2016/399 

29 artikla – 5 kohta – 1 alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 d) Lisätään 29 artiklan 5 kohtaan 

alakohta seuraavasti: 

 ”Kokonaisajanjaksoa, jonka aikana 

rajavalvonta on palautettuna sisärajoille 

tämän artiklan mukaisesti, ei saa jatkaa 

tai yhdistää 27 ja 28 artiklan nojalla 

hyväksyttyihin toimenpiteisiin.” 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/66 

Tarkistus  66 

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 – 3 a alakohta (uusi) 

Asetus (EU) 2016/399 

28 artikla – 4 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 3 a) Korvataan 28 artiklan 4 kohta 

seuraavasti: 

4. Kokonaisajanjakso, jonka aikana 

rajavalvonta on palautettuna sisärajoille 

tämän artiklan 1 kohdan mukaisen 

alkuperäisen ajanjakson ja tämän artiklan 3 

kohdan mukaisten jatkamisten perusteella, 

ei saa ylittää kahta kuukautta, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 25 artiklan 4 

kohdan soveltamista.  

4. Kokonaisajanjakso, jonka aikana 

rajavalvonta on palautettuna sisärajoille 

tämän artiklan 1 kohdan mukaisen 

alkuperäisen ajanjakson ja tämän artiklan 3 

kohdan mukaisten jatkamisten perusteella, 

ei saa ylittää kahta kuukautta. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/67 

Tarkistus  67 

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 – 3 b alakohta (uusi) 

Asetus (EU) 2016/399 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 b) Lisätään 29 artiklan 1 kohtaan 

alakohta seuraavasti: 

 ”Jäljempänä 30 artiklassa tarkoitetut 

arviointiperusteet on otettava huomioon 

kussakin tapauksessa, jossa tämän 

artiklan nojalla harkitaan päätöstä 

rajavalvonnan väliaikaisesta 

palauttamisesta sisärajoille tai sen 

jatkamisesta.” 

Or. en 

 

 


