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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen antamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 767/2008, 
(EY) N:o 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, 
(EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 ja (EU) 2019/1896 muuttamisesta ja neuvoston päätösten 
2004/512/EY ja 2008/633/YOS kumoamisesta viisumitietojärjestelmän uudistamiseksi
(05950/1/2021 – C9-0198/2021 – 2018/0152A(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (05950/1/2021 – C9-
0198/2021),

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. syyskuuta 2018 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan2 komission 
ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0302),

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta 
oikeusperustasta,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
7 kohdan,

– ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen,

– ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 25. syyskuuta 2020 tekemän päätöksen, jolla 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle myönnettiin lupa jakaa 
lainsäädäntömenettely kahteen osaan ja jatkaa käsittelyä tältä pohjalta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 67 ja 40 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
suosituksen toiseen käsittelyyn (A9-0207/2021),

1. hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan 

1 EUVL C 440, 6.12.2018, s. 154.
2 EUVL C 23, 21.1.2021, s. 286.
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kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti;

4. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki 
menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä 
neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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LYHYET PERUSTELUT

Komissio antoi ehdotuksensa viisumitietojärjestelmän päivittämisestä 16. toukokuuta 2018. 
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen 
4. helmikuuta 2019, ja parlamentti hyväksyi ensimmäisen käsittelyn kantansa 13. maaliskuuta 
2019. 

Vastavalittu parlamentti aloitti syyskuussa 2019 toimielinten väliset neuvottelut sopimukseen 
pääsemiseksi toisen käsittelyn varhaisessa vaiheessa. Lainsäädäntövallan käyttäjät päättivät 
neuvottelujen aikana tarttua myös viisumitietojärjestelmän uusien toimintojen seurauksena 
muille tietojärjestelmille aiheutuviin muutoksiin (ns. ”viisumitietojärjestelmään tehtävät 
muutokset”), minkä vuoksi asetusehdotus päätettiin jakaa kahtia. Neuvottelut saatiin 
menestyksekkäästi päätökseen 8. joulukuuta 2020. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunta äänesti toimielinten välisissä neuvotteluissa sovitusta tekstistä 
kokouksessaan 27. tammikuuta 2021 ja hyväksyi sen.

Koska 27. toukokuuta 2021 hyväksytty neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta vastaa täysin 
toisen käsittelyn varhaisessa vaiheessa käydyissä toimielinten välisissä neuvotteluissa 
saavutettua yhteisymmärrystä, esittelijä suosittaa, että Euroopan parlamentti hyväksyy sen 
ilman tarkistuksia, jotta tämä asetus voidaan hyväksyä nopeasti ja saattaa voimaan 
mahdollisimman pian.
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OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO 
OIKEUSPERUSTASTA

Juan Fernando López Aguilar
Puheenjohtaja
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Bryssel

Asia: Lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi viisumitietojärjestelmän muuttamisesta 
(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152A(COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Pyysitte 1. helmikuuta 2021 päivätyllä kirjeellänne1 työjärjestyksen 40 artiklan mukaisesti 
oikeudellisten asioiden valiokuntaa arvioimaan viisumitietojärjestelmän muuttamista 
koskevalle lainsäädäntöehdotukselle (2018/0152A(COD)) toimielinten välisissä 
neuvotteluissa ehdotetun oikeusperustan asianmukaisuuden.

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 18. maaliskuuta 2021.

I – Tausta

Viisumitietojärjestelmä (VIS) on tekninen ratkaisu, jolla helpotetaan viisumitietojen vaihtoa 
jäsenvaltioiden välillä. Sillä helpotetaan lyhytaikaisia viisumeja koskevaa menettelyä ja 
autetaan viisumi-, raja-, turvapaikka- ja maahanmuuttoviranomaisia tarkistamaan nopeasti ja 
tehokkaasti tarvittavat tiedot kolmansien maiden kansalaisista, jotka tarvitsevat viisumin 
EU:hun matkustamista varten. Järjestelmä suorittaa biometrisen tunnistuksen ensi sijassa 
sormenjälkitietojen avulla henkilöllisyyden selvittämistä ja todentamista varten. VIS on 
perustettu neuvoston päätöksellä 2004/512/EY2. Sen tarkoitus ja toiminnot ja siihen liittyvät 
vastuualueet on vahvistettu asetuksessa (EY) N:o 767/20083.

Toukokuun 16. päivänä 2018 komissio hyväksyi lainsäädäntöehdotuksen VIS-asetuksen ja 
muiden EU-säädösten muuttamisesta4. Komission ehdotus perustui SEUT-sopimuksen 
16 artiklan 2 kohtaan, 77 artiklan 2 kohdan a, b, d ja e alakohtaan, 78 artiklan 2 kohdan d, e ja 

1 D 300633
2 Neuvoston päätös 2004/512/EY, tehty 8. kesäkuuta 2004, viisumitietojärjestelmän (VIS) perustamisesta 
(EUVL L 213, 15.6.2004, s. 5).
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2008, annettu 9. heinäkuuta 2008, 
viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta 
jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 60).
4 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EY) N:o 
810/2009, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen 2018/XX [yhteentoimivuudesta 
annettu asetus] ja päätöksen 2004/512/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 2008/633/YOS kumoamisesta.
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g alakohtaan, 79 artiklan 2 kohdan c ja d alakohtaan, 87 artiklan 2 kohdan a alakohtaan ja 
88 artiklan 2 kohdan a alakohtaan.

Toimielinten välisissä neuvotteluissa neuvosto ehdotti komission alun perin esittämän 
oikeusperustan muuttamista, jotta oikeusperusta heijastelisi paremmin neuvottelujen 
lopputulosta. Neuvoston ehdotuksessa oikeusperustoja on enää kaksi SEUT-sopimuksen 
77 artiklan 2 kohdan a, b, d, ja e alakohtaa ja 87 artiklan 2 kohdan a alakohtaa. Lainsäätäjien 
alustavasti sopima teksti nojaa edellä mainittuihin artikloihin. 

II – Asiaa koskevat perussopimusten määräykset

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen asiaan liittyvät määräykset kuuluvat 
seuraavasti:

16 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 286 artikla)

[...]

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
luonnollisten henkilöiden suojaa koskevat säännöt, jotka koskevat unionin toimielinten, 
elinten ja laitosten sekä jäsenvaltioiden, silloin kun viimeksi mainitut toteuttavat unionin 
oikeuden soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa, suorittamaa henkilötietojen käsittelyä, sekä 
säännöt, jotka koskevat näiden tietojen vapaata liikkuvuutta. Näiden sääntöjen noudattamista 
valvoo riippumaton viranomainen.

[...]

2 LUKU
RAJAVALVONTA-, TURVAPAIKKA- JA MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA

77 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 62 artikla)

1. Unioni kehittää politiikan, jonka tarkoituksena on:

a) varmistaa, ettei sisärajoja ylittäviä henkilöitä tarkasteta, 
heidän kansalaisuudestaan riippumatta;

b) varmistaa henkilöiden tarkastukset ja tehokas valvonta ulkorajojen ylittämisen yhteydessä;

c) ottaa vaiheittain käyttöön yhdennetty ulkorajojen valvontajärjestelmä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan parlamentti ja 
neuvosto säätävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen toimenpiteistä, jotka 
koskevat:

a) viisumeita ja muita lyhytaikaisia oleskelulupia koskevaa yhteistä politiikkaa;
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b) tarkastuksia, joita tehdään ulkorajoja ylittäville henkilöille;

[...]

d) kaikkia tarvittavia toimenpiteitä, joilla otetaan vaiheittain käyttöön yhdennetty ulkorajojen 
valvontajärjestelmä;

e) sisärajoja ylittäville henkilöille tehtävien tarkastusten poistamista heidän 
kansalaisuudestaan riippumatta.
 

[...]

78 artikla
(aiemmat EY-sopimuksen 63 artiklan 1 ja 2 kohta sekä 64 artiklan 2 kohta)

1. Unioni kehittää turvapaikka-asioita sekä toissijaista ja tilapäistä suojelua koskevan 
yhteisen politiikan, jonka tarkoituksena on antaa asianmukainen asema kaikille 
kansainvälistä suojelua tarvitseville kolmansien maiden kansalaisille ja varmistaa 
palauttamiskiellon periaatteen noudattaminen. Tämän politiikan on oltava pakolaisten 
oikeusasemasta 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja 31 päivänä 
tammikuuta 1967 tehdyn pöytäkirjan sekä muiden asiaan liittyvien sopimusten mukaista.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan parlamentti ja 
neuvosto säätävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen toimenpiteistä, jotka koskevat 
yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää, johon sisältyvät:

[...]

d) yhteiset menettelyt turvapaikkaa tai toissijaista suojelua koskevan yhdenmukaisen aseman 
myöntämisessä ja peruuttamisessa;

e) perusteet ja menettelyt turvapaikkaa tai toissijaista suojelua koskevan hakemuksen 
käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion ratkaisemiseksi;

[...]

g) kumppanuus ja yhteistyö kolmansien maiden kanssa turvapaikkaa taikka toissijaista tai 
tilapäistä suojelua hakevien henkilöiden maahantulon hallinnoimiseksi.

[...]

79 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 63 artiklan 3 ja 4 kohta)

1. Unioni kehittää yhteisen maahanmuuttopolitiikan, jolla pyritään kaikissa vaiheissa 
varmistamaan muuttovirtojen tehokas hallinta, jäsenvaltioissa laillisesti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu sekä laittoman maahanmuuton ja 
ihmiskaupan ehkäiseminen ja tehostettu torjunta.
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2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan parlamentti ja 
neuvosto säätävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen toimenpiteitä seuraavilla 
aloilla:

[...]

c) laiton maahanmuutto ja luvaton oleskelu, laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden 
maasta poistaminen ja palauttaminen mukaan luettuna;

d) ihmiskaupan, erityisesti nais- ja lapsikaupan torjunta.

[...]

5 LUKU
POLIISIYHTEISTYÖ

87 artikla
(aiempi SEU-sopimuksen 30 artikla)

1. Unioni toteuttaa jäsenvaltioiden kaikkien toimivaltaisten viranomaisten, kuten poliisi- ja 
tulliviranomaisten sekä rikosten ehkäisemiseen, paljastamiseen ja tutkintaan erikoistuneiden 
muiden lainvalvontaviranomaisten välisen poliisiyhteistyön.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan parlamentti ja 
neuvosto voivat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen säätää toimenpiteistä, jotka 
koskevat:

a) asiaa koskevien tietojen keräämistä, tallentamista, käsittelyä, analysointia ja vaihtoa;

[...]
88 artikla

(aiempi SEU-sopimuksen 30 artikla)

1. Europolin tehtävänä on tukea ja tehostaa jäsenvaltioiden poliisiviranomaisten ja muiden 
lainvalvontaviranomaisten toimintaa ja niiden keskinäistä yhteistyötä, jolla ehkäistään ja 
torjutaan kahta tai useampaa jäsenvaltiota koskevaa vakavaa rikollisuutta, terrorismia ja 
johonkin unionin politiikkaan kuuluvaa yhteistä etua vahingoittavia rikollisuuden muotoja.

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto määrittävät tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen annetuilla asetuksilla Europolin rakenteen, toiminnan, toiminta-alan ja tehtävät. 
Näihin tehtäviin voi sisältyä:

a) erityisesti jäsenvaltioiden sekä kolmansien maiden tai elinten viranomaisten välittämien 
tietojen kerääminen, tallentaminen, käsittely, analysointi ja vaihto;

[...]

III – Oikeusperustan valintaa koskeva Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö
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Unionin tuomioistuin on perinteisesti pitänyt asianmukaisen oikeusperustan valintaa asiana, 
jolla on perustuslaillinen merkitys, koska sillä taataan annetun toimivallan periaatteen 
noudattaminen (SEU-sopimuksen 5 artikla) ja määritetään unionin toimivallan luonne ja 
laajuus.5 Tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ”yhteisön toimen 
oikeudellisen perustan valinnan on perustuttava objektiivisiin seikkoihin, jotka voivat olla 
tuomioistuimen suorittaman valvonnan kohteena ja joihin kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus 
ja sisältö”.6 Säädös voidaan näin ollen kumota sillä perusteella, että sille on valittu väärä 
oikeusperusta. Oikean oikeusperustan määrittämisessä ei tältä osin ole merkitystä toimielimen 
toivomuksella saada osallistua tiiviimmin tietyn toimen antamiseen, toimen antamisen 
asiayhteydellä tai toimen soveltamisalalla muuta tarkoitusta varten tehdyllä työllä.7 

Jos toimea tarkasteltaessa ilmenee, että sillä on kaksi eri tarkoitusta tai että siinä on 
kahdenlaisia tekijöitä, ja jos toinen näistä on yksilöitävissä toimen pääasialliseksi tai 
määrääväksi tarkoitukseksi tai tekijäksi, kun taas toinen on ainoastaan liitännäinen, on 
käytettävä yhtä oikeudellista perustaa, toisin sanoen sitä, jota toimen pääasiallinen tai 
määräävä tarkoitus tai tekijä edellyttää.8 Poikkeustapauksessa jos toimella on useampi 
samanaikainen tarkoitus tai siinä on useampia tekijöitä, joita ei voida erottaa toisistaan ja 
joista mikään ei ole toiseen nähden toisarvoinen ja välillinen, toimea annettaessa on 
käytettävä useaa eri oikeudellista perustaa9. Tämä olisi kuitenkin mahdollista vain, jos 
oikeusperustoja varten vahvistetut menettelyt eivät ole keskenään yhteensopimattomia eivätkä 
heikennä Euroopan parlamentin oikeuksia10. Valitun toimen on lisäksi vastattava 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävälle säädökselle määrättyä säädöstyyppiä, kun se on 
täsmennetty perussopimuksissa.

IV – Ehdotetun toimen tarkoitus ja sisältö

Ehdotuksen johdanto-osan 2 kappaleessa todetaan seuraavaa: ”Viisumitietojärjestelmän 
yleistavoitteena on parantaa yhteisen viisumipolitiikan täytäntöönpanoa, konsuliyhteistyötä ja 
keskusviisumiviranomaisten keskinäistä kuulemista helpottamalla jäsenvaltioiden välistä 
tietojenvaihtoa viisumihakemuksia ja niihin liittyviä päätöksiä koskevaa tietojenvaihtoa, jotta 
voidaan helpottaa viisumihakemusmenettelyä; ehkäistä mahdollisimman edullisen 
viisumikohtelun etsimistä (visa shopping); helpottaa henkilöllisyyspetosten torjuntaa; 
helpottaa ulkorajojen ylityspaikoissa ja jäsenvaltioiden alueella tehtäviä tarkastuksia; auttaa 
tunnistamaan henkilöitä, jotka mahdollisesti eivät tai eivät enää täytä jäsenvaltioiden alueelle 
tuloa, siellä oleskelua tai asumista koskevia edellytyksiä; helpottaa Euroopan parlamentin ja 

5 Lausunto 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, 5 kohta.
6 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 8.9.2009, komissio v. parlamentti ja neuvosto, C-411/06, 
ECLI:EU:C:2009:518, 45 kohta oikeuskäytäntöviitteineen. Ks. myös unionin tuomioistuimen tuomio 19.7.2012, 
parlamentti v. neuvosto, C-130/10, ECLI:EU:C:2012:472, 42 kohta oikeuskäytäntöviitteineen.
7 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 4.4.2000, komissio v. neuvosto, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, 44 kohta.
8 Unionin tuomioistuimen tuomio 22.10.2013, komissio v. neuvosto, C-137/12, ECLI:EU:C:2013:675, 53 kohta; 
yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 8.9.2009, komissio v. parlamentti ja neuvosto, C-411/06, 
ECLI:EU:C:2009:518, 46 kohta oikeuskäytäntöviitteineen; unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2012, parlamentti 
v. neuvosto, C-490/10, ECLI:EU:C:2012:525, 45 kohta; yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 6.11.2008, 
parlamentti v. neuvosto, C-155/07, ECLI:EU:C:2008:605, 34 kohta.
9 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 11.9.2003, komissio v. neuvosto, C-211/01, ECLI:EU:C:2003:452, 40 
kohta; Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.1.2006, komissio v. Euroopan parlamentti ja neuvosto, C-178/03, 
ECLI:EU:C:2006:4, 43–56 kohta.
10 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 11.6.1991, komissio v. neuvosto (titaanidioksidi), C-300/89, 
ECLI:EU:C:1991:244, 17–25 kohta; yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 3.12.1996, Portugali v. neuvosto, C-
268/94, ECLI:EU:C:1996:461.
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neuvoston asetuksen (EU) N:o 604/2013 soveltamista ja auttaa osaltaan minkä hyvänsä 
jäsenvaltion sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien ehkäisyssä.” 
Ehdotuksensa perusteluosassa komissio luettelee tavoitteet, joihin ehdotuksella pyritään. 
Ehdotuksen erityisenä tavoitteena on ”1) helpottaa viisumihakemusmenettelyä; 2) helpottaa ja 
vahvistaa tarkastuksia ulkorajojen ylityspaikoissa ja jäsenvaltioiden alueella; 3) parantaa 
Schengen-alueen sisäistä turvallisuutta helpottamalla jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa 
kolmansien maiden kansalaisista, joilla on pitkäaikainen viisumi tai oleskelulupa.”

Komissio erottelee edellä mainitut kolme tavoitetta ja ehdotuksen muut, ns. 
liitännäistavoitteet, joiden tarkoituksena on ”4) helpottaa maahanmuutto- ja 
lainvalvontaviranomaisten suorittamaa kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyyden 
toteamista jäsenvaltion alueella; 5) helpottaa kadonneiden henkilöiden tunnistamista; 
6) auttaa prosessissa, jonka tavoitteena on tunnistaa ja palauttaa henkilöt, jotka mahdollisesti 
eivät tai eivät enää täytä jäsenvaltioiden alueelle tuloa, siellä oleskelua tai asumista koskevia 
edellytyksiä; 7) auttaa lainvalvontaviranomaisia pääsemään tietoihin lyhytaikaisten viisumien 
hakijoista ja haltijoista (mikä on jo mahdollista nykyisten sääntöjen perusteella) ja laajentaa 
tietoihin pääsy koskemaan pitkäaikaisten viisumien ja oleskelulupien haltijoita, kun se on 
tarpeen vakavan rikollisuuden ja terrorismin ehkäisemiseksi, tutkimiseksi, havaitsemiseksi tai 
niistä syytteeseen asettamiseksi, varmistaen samalla korkeatasoinen tietosuoja ja 
yksityisyyden suoja; 8) kerätä tilastoja, joilla tuetaan näyttöön perustuvaa Euroopan unionin 
muuttoliikepolitiikkaa.”

Ehdotuksella muutetaan ja kumotaan useita säädöksiä. Toimielinten välisten neuvotteluiden 
kuluessa osa muutettavista ja kumottavista säädöksistä on vaihtunut. Komission ehdotuksella 
muutetaan asetusta (EY) N:o 767/2008, jossa säädetään viisumitietojärjestelmän 
tarkoituksesta ja toimintoja ja siihen liittyviä vastuualueita; viisumisäännöstöstä annettua 
asetusta (EY) N:o 810/2009, jossa säädetään biometristen tunnisteiden tallentamisesta 
viisumitietojärjestelmään11; asetusta (EU) N:o 2017/2226, jolla perustetaan 
rajanylitystietojärjestelmä (EES); Schengenin rajasäännöstöstä annettua asetusta (EU) N:o 
2016/399; tulevaa yhteentoimivuusasetusta12 ja neuvoston päätöstä 2004/512/EY, jolla 
perustetaan viisumitietojärjestelmä. Ehdotuksella kumotaan myös neuvoston päätös 
2008/633/YOS, jossa säädetään edellytykset, joiden mukaisesti nimetyt jäsenvaltioiden 
viranomaiset ja Europol voivat päästä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä 
terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjuntaa, havaitsemista ja tutkintaa varten. 
Toimielinten välisissä neuvotteluissa alustavasti sovitulla tekstillä muutetaan lisäksi asetusta 
(EU) 2018/1240, asetusta (EU) 2018/1861 ja asetusta (EU) 2019/1896 sekä kumotaan 
neuvoston päätös 2004/512/EY.

Ehdotuksen keskiössä ovat uudet säännökset, joilla parannetaan tietojärjestelmiä, 
tietoarkkitehtuuria ja tietojenvaihtoa sekä viisumitietojärjestelmän yhteentoimivuutta muiden 
EU:n tietojärjestelmien kanssa. Sillä parannetaan muita viisumitietojärjestelmän teknisiä 

11 Viisumisäännöstöä on tarkistettu säädösmenettelyn aikana: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
2019/1155, annettu 20. kesäkuuta 2019, yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 
810/2009 (viisumisäännöstö) muuttamisesta (EUVL L 188, 12.7.2019, s. 25–54). 
12 COM(2017)793, hyväksytty ehdotuksen antamisen jälkeen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
2019/817, annettu 20. toukokuuta 2019, kehyksen vahvistamisesta rajoja ja viisumipolitiikkaa koskevien EU:n 
tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 767/2008, (EU) 
2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 ja (EU) 2018/1861 sekä neuvoston päätösten 
2004/512/EY ja 2008/633/YOS muuttamisesta (EUVL L 135, 22.5.2019, s. 27). 
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komponentteja, jotka koskevat muun muassa biometristen tunnisteiden keräämistä. 
Ehdotuksella luodaan menettelyt, joita sovelletaan jäsenvaltioiden väliseen tietojenvaihtoon 
pitkäaikaisista viisumeista ja oleskeluluvista. Neuvoston päätös 2008/633/YOS, jolla 
toteutettiin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin pääsy 
viisumitietojärjestelmään, on sisällytetty osaksi asetusehdotusta. 

V – Asianmukaisen oikeusperustan arviointi ja määrittäminen

LIBE-valiokunta pyysi arvioimaan lainsäätäjien alustavasti sopiman tekstin oikeusperustan eli 
77 artiklan 2 kohdan a, b, d, ja e alakohdan ja 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan 
asianmukaisuuden. 

Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat SEUT-sopimuksen 77 artiklan 2 kohdan a, b, d ja 
e alakohdan nojalla säätää toimenpiteistä, jotka koskevat a) viisumeita ja muita lyhytaikaisia 
oleskelulupia koskevaa yhteistä politiikkaa; b) tarkastuksia, joita tehdään ulkorajoja ylittäville 
henkilöille; d) kaikkia tarvittavia toimenpiteitä, joilla otetaan vaiheittain käyttöön yhdennetty 
ulkorajojen valvontajärjestelmä; ja e) sisärajoja ylittäville henkilöille tehtävien tarkastusten 
poistamista heidän kansalaisuudestaan riippumatta.

Ehdotuksen kolmen erityisen tavoitteen valossa SEUT-sopimuksen 77 artiklan 2 kohdan a, b, 
d ja e alakohta lienee asianmukainen oikeusperusta. Niissä annetaan unionille toimivalta 
säätää viisumeista, rajatarkastuksista, ulkorajojen valvonnasta ja sisärajavalvonnan 
poistamisesta.

Myös komissio arvioi SEUT-sopimuksen 77 artiklan 2 kohdan a, b, d ja e alakohdan olevan 
ehdotuksen pääasiallinen oikeusperusta.13

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tapauksissa, joissa toimella on kaksi eri 
tarkoitusta tai siinä on kahdenlaisia tekijöitä, joista toinen on määräävä ja toinen liitännäinen, 
tulee säädöksen perustua yhteen oikeusperustaan. Ehdotuksen pääasiallinen tarkoitus ja sisältö 
huomioiden muut määräykset oli perustellusti arvioitu liitännäisiksi. 

Koska ehdotuksella kuitenkin kumotaan neuvoston päätös 2008/633/YOS, jossa säädetään 
kansallisten lainvalvontaviranomaisten ja Europolin pääsystä viisumitietojärjestelmään, ja 
sisällytetään päätöksen sisältö osaksi VIS-asetusta uutena III b lukuna ”Menettely ja 
edellytykset, jotka koskevat viisumitietojärjestelmään pääsyä lainvalvontatarkoituksessa”, 
jäsenvaltioiden kaikkien toimivaltaisten viranomaisten poliisiyhteistyötä koskevan SEUT-
sopimuksen 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan lisääminen ehdotuksen täydentäväksi 
oikeusperustaksi on perusteltua. 

VI – Päätelmä ja suositus

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 18. maaliskuuta 2021 äänin 
20 puolesta, 0 vastaan ja 3 tyhjää14 suosittaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 

13 Perustelut, s. 11. 
14 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Adrián Vázquez Lázara (puheenjohtaja), Marion 
Walsmann (varapuheenjohtaja), Ibán García Del Blanco (varapuheenjohtaja), Raffaele Stancanelli 
(varapuheenjohtaja), Axel Voss (valmistelija), Manon Aubry, Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, 
Andrzej Halicki, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Mislav Kolakušić, 
Ilhan Kyuchyuk, Gilles Lebreton, Antonius Manders, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Jérôme 
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valiokunnalle, että asianmukainen oikeusperusta ehdotetulle asetukselle on SEUT-
sopimuksen 77 artiklan 2 kohdan a, b, d ja e alakohta ja 87 artiklan 2 kohdan a alakohta. 

Kunnioittavasti

Adrián Vázquez Lázara

 

Rivière, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Nacho Sánchez Amor, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, 
Tiemo Wőlken, Lara Wolters ja Javier Zarzalejos.
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