
AD\1132630FI.docx PE604.668v03-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2014-2019

Ulkoasiainvaliokunta

2016/0357(COD)

23.8.2017

LAUSUNTO

ulkoasiainvaliokunnalta

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n 
matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) 
No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 ja (EU) 2016/1624 
muuttamisesta
COM(2016)731 – C8-0466/2016 – 2016/0357 (COD)

Valmistelija: David McAllister



PE604.668v03-00 2/29 AD\1132630FI.docx

FI

PA_Legam



AD\1132630FI.docx 3/29 PE604.668v03-00

FI

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) ETIAS-järjestelmä kuuluu 
16 päivänä syyskuuta 2016 annetussa ja 
unionin 27 jäsenvaltion valtion- tai 
hallitusten päämiesten allekirjoittamassa 
ja sopimassa Bratislavan 
etenemissuunnitelmassa määriteltyihin 
ensisijaisiin tavoitteisiin.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Komission ja unionin ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 
olisi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
pidettävä ETIAS-järjestelmän 
perustamiseen liittyviä ulkopoliittisia 
näkökohtia erittäin tärkeinä ja 
tiedotettava sen tavoitteista asianomaisten 
kolmansien maiden hallituksille hyvissä 
ajoin ja ytimekkäästi ja korostettava siinä 
yhteydessä viisumipakon ja 
matkustusluvan välisiä 
perustavanlaatuisia poliittisia, 
oikeudellisia ja käytännön eroja.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(5 b) Komission olisi järjestettävä 
asianomaisissa kolmansissa maissa 
tiedotuskampanjoita hyvissä ajoin ennen 
ETIAS-asetuksen voimaantuloa, jotta 
matkustajat saavat asianmukaiset tiedot 
ETIAS-luvan hakuprosessista ja 
epäämistapauksessa käytettävissä olevista 
oikeussuojakeinoista sekä asiaan 
liittyvistä myönteisistä seikoista, joiden 
ansiosta matkustajien rajanylitys 
tapahtuu sujuvasti ja entistä nopeammin, 
kun heillä on ennakolta myönnetty 
matkustuslupa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) ETIAS-järjestelmällä olisi otettava 
käyttöön matkustuslupa sellaisia 
kolmannen maan kansalaisia varten, jotka 
on vapautettu vaatimuksesta hankkia 
viisumi ulkorajojen ylittämistä varten, 
jäljempänä ’viisumipakko’, jotta voitaisiin 
määrittää, aiheuttaako heidän oleskelunsa
jäsenvaltioiden alueella laitonta 
muuttoliikettä, turvallisuutta tai 
kansanterveyttä koskevan riskin. Voimassa 
olevan matkustusluvan olisi oltava uusi 
edellytys jäsenvaltioiden alueelle pääsyyn, 
mutta pelkkä matkustusluvan saaminen ei 
saisi automaattisesti antaa oikeutta tulla 
maahan.

(9) Useat kolmannet maat ovat 
toteuttaneet monitahoisia uudistuksia, 
jotta niiden kansalaiset saisivat oikeuden 
matkustaa viisumivapaasti, ja unioni on 
myöntänyt niille viisumivapauden niiden 
menestyksellisesti toteuttamien toimien 
vuoksi. ETIAS-järjestelmällä olisi sen 
vuoksi otettava käyttöön matkustuslupa 
sellaisia kolmannen maan kansalaisia 
varten, jotka on vapautettu vaatimuksesta 
hankkia viisumi ulkorajojen ylittämistä 
varten, jäljempänä ’viisumipakko’, jotta 
voitaisiin määrittää yksinomaan, 
aiheuttaako tiettyjen henkilöiden oleskelu
jäsenvaltioiden alueella laitonta 
muuttoliikettä, turvallisuutta tai 
kansanterveyttä koskevan riskin. Voimassa 
olevan matkustusluvan olisi siksi oltava 
uusi edellytys jäsenvaltioiden alueelle 
pääsyyn. Pelkkä matkustusluvan saaminen 
ei kuitenkaan saisi automaattisesti antaa 
oikeutta tulla maahan.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) ETIAS-järjestelmän olisi 
tavoitteensa saavuttamiseksi tarjottava 
sähköinen hakulomake, joka hakijan olisi 
täytettävä antaen vakuutukset, jotka 
koskevat hänen henkilöllisyyttään, 
matkustusasiakirjoja, asuinpaikkatietoja, 
yhteystietoja, koulutusta ja nykyistä 
ammattia, hänen asemaansa sellaisena 
EU:n kansalaisen tai vapaata liikkuvuutta 
koskevan oikeuden piiriin kuuluvan 
kolmannen maan kansalaisen 
perheenjäsenenä, jolla ei ole 
oleskelukorttia, ja alaikäisen hakijan 
tapauksessa vastuuhenkilön 
henkilöllisyyttä, sekä vastattava 
taustakysymyksiin (onko hakijalla tauteja, 
jotka voivat aiheuttaa Maailman 
terveysjärjestön kansainvälisten 
terveyssäännösten määritelmän mukaisen 
epidemian, tai muita infektiotauteja tai 
tarttuvia loistauteja, rikosrekisteri, oleskelu 
sota-alueilla ja mahdolliset aiemmat 
palauttamiset rajoille tai määräykset 
poistua EU:n jäsenvaltion alueelta). Pääsy 
hakijan terveystietoihin olisi sallittava 
ainoastaan sen määrittämiseksi, 
aiheuttaako hän uhan kansanterveydelle.

(16) ETIAS-järjestelmän olisi 
tavoitteensa saavuttamiseksi tarjottava 
sähköinen hakulomake, joka hakijan olisi 
täytettävä antaen vakuutukset, jotka 
koskevat hänen henkilöllisyyttään, 
matkustusasiakirjoja, asuinpaikkatietoja, 
yhteystietoja, nykyistä ammattia, hänen 
asemaansa sellaisena EU:n kansalaisen tai 
vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden 
piiriin kuuluvan kolmannen maan 
kansalaisen perheenjäsenenä, jolla ei ole 
oleskelukorttia, ja alaikäisen hakijan 
tapauksessa vastuuhenkilön 
henkilöllisyyttä, sekä vastattava 
taustakysymyksiin (onko hakijalla tauteja, 
jotka voivat aiheuttaa Maailman 
terveysjärjestön kansainvälisten 
terveyssäännösten määritelmän mukaisen 
epidemian, tai muita infektiotauteja tai 
tarttuvia loistauteja, rikosrekisteri, oleskelu 
sota-alueilla ja mahdolliset aiemmat 
palauttamiset rajoille tai määräykset 
poistua EU:n jäsenvaltion alueelta). Pääsy 
hakijan terveystietoihin olisi sallittava 
ainoastaan sen määrittämiseksi, 
aiheuttaako hän uhan kansanterveydelle.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) ETIAS-järjestelmään 
hyväksyttäisiin hakijoiden puolesta tehdyt 
hakemukset, jos matkustaja ei jostain 
syystä itse pysty luomaan hakemusta. 
Tällaisessa tapauksessa hakemuksen voi 
tehdä kolmas henkilö, joka on matkustajan 

(17) ETIAS-järjestelmä olisi 
suunniteltava helppokäyttöiseksi 
foorumiksi, jossa kaikki asiaa koskevat 
tiedot esitetään hakijan kielellä tai 
kielellä, jota hakija voi ymmärtää.
ETIAS-järjestelmään hyväksyttäisiin 
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valtuuttama tai hänestä oikeudellisesti 
vastuussa, mikäli tämän kolmannen 
henkilön henkilöllisyys ilmoitetaan 
hakulomakkeessa.

hakijoiden puolesta tehdyt hakemukset, jos 
matkustaja ei jostain syystä itse pysty 
luomaan hakemusta. Tällaisessa 
tapauksessa hakemuksen voi tehdä kolmas 
henkilö, joka on matkustajan valtuuttama 
tai hänestä oikeudellisesti vastuussa, mikäli 
tämän kolmannen henkilön henkilöllisyys 
ilmoitetaan hakulomakkeessa. 
ETIAS-järjestelmässä olisi huolehdittava 
siitä, että tärkeimmillä lähtevän liikenteen 
lentoasemilla ja merisatamissa sekä 
tärkeimmillä maarajojen ylistyspaikoilla 
on hakijoille palvelut (palveluautomaatti) 
hakemusasioita varten. Matkatoimistojen 
olisi voitava laatia hakemuksia 
yksittäisten hakijoiden tai hakijaryhmien 
puolesta.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) ETIAS-järjestelmässä käsitellään 
hakijan toimittamat henkilötiedot 
ainoastaan asetuksessa (EU) 
N:o 2016/39924 säädettyjen 
kelpoisuusperusteiden tarkistamiseksi 
ennalta ja sen arvioimiseksi, onko 
todennäköistä, että hakija muuttaa 
maahan laittomasti, tai voiko hakijan 
saapuminen unioniin aiheuttaa uhan 
turvallisuudelle tai kansanterveydelle 
unionissa.

(20) ETIAS-järjestelmässä käsitellään 
hakijan toimittamat henkilötiedot 
ainoastaan asetuksessa (EU) 
N:o 2016/39924 säädettyjen 
kelpoisuusperusteiden tarkistamiseksi 
ennalta ja sen arvioimiseksi, onko 
hakijalta evätty maahanpääsy tai onko 
hän ylittänyt sallitun oleskeluajan 
aiemmin tai voiko hakijan saapuminen 
unioniin aiheuttaa uhan turvallisuudelle tai 
kansanterveydelle unionissa.

_________________ _________________

24Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/399, annettu 9 päivänä 
maaliskuuta 2016, henkilöiden liikkumista 
rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä 
(Schengenin rajasäännöstö).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/399, annettu 9 päivänä 
maaliskuuta 2016, henkilöiden liikkumista 
rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä 
(Schengenin rajasäännöstö).

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tällaisten riskien arviointia ei voida 
tehdä ilman johdanto-osan 16 kappaleessa 
lueteltujen henkilötietojen käsittelyä. 
Kutakin hakemuksessa olevaa 
henkilötietoa olisi verrattava 
tietojärjestelmässä (Schengenin 
tietojärjestelmässä (SIS), 
viisumitietojärjestelmässä (VIS), Europolin 
tiedoissa, Interpolin varastettujen ja 
kadonneiden matkustusasiakirjojen 
tietokannassa (SLTD-tietokanta), 
rajanylitystietojärjestelmässä (EES), 
Eurodacissa, eurooppalaisessa 
rikosrekisteritietojärjestelmässä (ECRIS) ja 
Interpolin TDWAN-tietokannassa) olevaan 
tietueeseen, tiedostoon tai kuulutukseen tai 
ETIAS-seurantalistaan tai erityisiin 
riski-indikaattoreihin. Vertailussa olisi 
käytettävä ainoastaan hakujen kohteena 
olevissa tietojärjestelmissä, 
ETIAS-seurantalistassa tai erityisissä 
riski-indikaattoreissa olevia henkilötietojen 
luokkia.

(21) Tällaisten riskien arviointia ei voida 
tehdä ilman johdanto-osan 16 kappaleessa 
lueteltujen henkilötietojen käsittelyä. 
Kutakin hakemuksessa olevaa 
henkilötietoa olisi verrattava 
tietojärjestelmässä (Schengenin 
tietojärjestelmässä (SIS), 
viisumitietojärjestelmässä (VIS), Europolin 
tiedoissa, Interpolin varastettujen ja 
kadonneiden matkustusasiakirjojen 
tietokannassa (SLTD-tietokanta), 
rajanylitystietojärjestelmässä (EES), 
Eurodacissa, eurooppalaisessa 
rikosrekisteritietojärjestelmässä (ECRIS) ja 
Interpolin TDAWN-tietokannassa), 
mukaan lukien ”keltaiset ilmoitukset”, 
jotka voivat auttaa kadonneiden 
henkilöiden paikantamisessa) olevaan 
tietueeseen, tiedostoon tai kuulutukseen tai 
ETIAS-seurantalistaan tai erityisiin 
riski-indikaattoreihin. Vertailussa olisi 
käytettävä ainoastaan hakujen kohteena 
olevissa tietojärjestelmissä, 
ETIAS-seurantalistassa tai erityisissä 
riski-indikaattoreissa olevia henkilötietojen 
luokkia.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Hakijoilla, joilta on evätty 
matkustuslupa, olisi oltava oikeus hakea 
muutosta. Muutosta olisi haettava siinä 
jäsenvaltiossa, joka on tehnyt hakemusta 
koskevan päätöksen, kyseisen jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(24) Hakijoilla, joilta on evätty 
matkustuslupa, olisi oltava oikeus hakea 
muutosta. Muutosta olisi haettava siinä 
jäsenvaltiossa, joka on tehnyt hakemusta 
koskevan päätöksen, kyseisen jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 
Muutoksenhakumenettely olisi saatettava 
päätökseen kolmen kuukauden kuluessa.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Jos jäsenvaltio katsoo 
poikkeuksellisissa olosuhteissa, että sen on 
tarpeen sallia kolmannen maan kansalaisen 
matkustaminen sen alueelle
humanitaarisista syistä tai kansallisen edun 
tai kansainvälisten velvoitteiden vuoksi, 
sillä pitäisi olla mahdollisuus myöntää 
alueellisesti ja ajallisesti rajoitettu 
matkustuslupa.

(30) Jos poikkeuksellisissa olosuhteissa 
on tarpeen sallia kolmannen maan 
kansalaisen matkustaminen 
humanitaarisista syistä tai kansallisen edun 
tai kansainvälisten velvoitteiden vuoksi, 
jäsenvaltiolla pitäisi olla mahdollisuus 
myöntää alueellisesti ja ajallisesti rajoitettu 
matkustuslupa.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Pääsy ETIAS-järjestelmän tietoihin 
on tarpeen neuvoston puitepäätöksessä 
2002/475/YOS26 tarkoitettujen 
terrorismirikosten ja neuvoston 
puitepäätöksessä 2002/584/YOS27

tarkoitettujen muiden vakavien rikosten 
torjumiseksi, havaitsemiseksi ja 
tutkimiseksi. Lainvalvontaviranomaisten 
voi olla tarpeen päästä tarkastelemaan 
ETIAS-järjestelmän tuottamaa tietoa tietyn 
tutkinnan yhteydessä kootakseen todisteita 
ja tietoja, jotka liittyvät rikoksesta 
epäiltyyn henkilöön tai rikoksen uhriin. 
ETIAS-järjestelmään tallennetut tiedot 
saattavat olla tarpeellisia myös 
terrorismirikoksen tai muun vakavan 
rikoksen tekijän tunnistamiseksi erityisesti, 
kun on toimittava kiireellisesti. Pääsy 
ETIAS-järjestelmään terrorismirikosten tai 
muiden vakavien rikosten torjumiseksi, 
havaitsemiseksi tai tutkimiseksi merkitsee 
puuttumista perusoikeuksiin, joissa on kyse 
henkilöiden yksityiselämän 
kunnioittamisesta ja – silloin kun yksilön 

(34) Pääsyn ETIAS-järjestelmän 
tietoihin olisi edistettävä neuvoston 
puitepäätöksessä 2002/475/YOS26

tarkoitettujen terrorismirikosten ja 
neuvoston puitepäätöksessä 
2002/584/YOS27 tarkoitettujen muiden 
vakavien rikosten torjumista, 
havaitsemista ja tutkimista. 
Lainvalvontaviranomaisten voi olla tarpeen 
päästä tarkastelemaan ETIAS-järjestelmän 
tuottamaa tietoa tietyn tutkinnan 
yhteydessä kootakseen todisteita ja tietoja, 
jotka liittyvät rikoksesta epäiltyyn 
henkilöön tai rikoksen uhriin. 
ETIAS-järjestelmään tallennetut tiedot 
saattavat olla tarpeellisia myös 
terrorismirikoksen tai muun vakavan 
rikoksen tekijän tunnistamiseksi erityisesti, 
kun on toimittava kiireellisesti. Pääsy 
ETIAS-järjestelmään terrorismirikosten tai 
muiden vakavien rikosten torjumiseksi, 
havaitsemiseksi tai tutkimiseksi merkitsee 
puuttumista perusoikeuksiin, erityisesti 
yksityiselämää koskevaan oikeuteen ja –
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henkilötietoja käsitellään 
ETIAS-järjestelmässä – henkilötietojen 
suojaamisesta. Tämän vuoksi 
ETIAS-järjestelmän tiedot olisi säilytettävä 
ja annettava jäsenvaltioiden nimettyjen 
viranomaisten ja Euroopan poliisiviraston, 
jäljempänä ’Europol’, käyttöön tässä 
asetuksessa säädettyjen tiukkojen 
edellytysten mukaisesti, jotta tämä pääsy 
rajoitetaan siihen, mikä on ehdottoman 
välttämätöntä terrorismirikosten ja muiden 
vakavien rikosten torjumiseksi, 
havaitsemiseksi ja tutkimiseksi erityisesti 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä, varsinkin asiassa 
Digital Rights Ireland28, vahvistettujen 
vaatimusten mukaisesti.

silloin kun yksilön henkilötietoja 
käsitellään ETIAS-järjestelmässä –
oikeuteen henkilötietojen suojaamisesta. 
Tämän vuoksi ETIAS-järjestelmän tiedot 
olisi säilytettävä ja annettava 
jäsenvaltioiden nimettyjen viranomaisten ja 
Euroopan poliisiviraston, jäljempänä 
’Europol’, käyttöön tässä asetuksessa 
säädettyjen tiukkojen edellytysten 
mukaisesti, jotta tämä pääsy rajoitetaan 
siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä 
terrorismirikosten ja muiden vakavien 
rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja 
tutkimiseksi erityisesti Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännössä, 
varsinkin asiassa Digital Rights Ireland28, 
vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

_________________ _________________

26Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, 
tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, 
terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 
22.6.2002, s. 3).

26 Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, 
tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, 
terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 
22.6.2002, s. 3).

27Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, 
tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, 
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja 
jäsenvaltioiden välisistä 
luovuttamismenettelyistä (EYVL L 190, 
18.7.2002, s. 1).

27 Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, 
tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, 
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja 
jäsenvaltioiden välisistä 
luovuttamismenettelyistä (EYVL L 190, 
18.7.2002, s. 1).

28Yhdistetyt asiat C-293/12 ja C-594/12, 
Digital Rights Ireland Ltd ym., tuomio 
8.4.2014, ECLI:EU:C:2014:238.

28 Yhdistetyt asiat C-293/12 ja C-594/12, 
Digital Rights Ireland Ltd ym., tuomio 
8.4.2014, ECLI:EU:C:2014:238.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) ETIAS-keskusjärjestelmään pääsyä 
ja tarvittavia suojakeinoja varten olisi 
vahvistettava tiukat säännöt. On myös 
tarpeen säätää yksilön oikeudesta tutustua 
tietoihin sekä oikaista, poistaa ja muuttaa 
niitä ja erityisesti oikeudesta käyttää 
oikeussuojakeinoja, samoin kuin 

(47) ETIAS-keskusjärjestelmään pääsyä 
ja tarvittavia suojakeinoja varten olisi 
vahvistettava tiukat säännöt. 
ETIAS-järjestelmässä tapahtuvassa 
tietojen keruussa, säilytyksessä ja 
käytössä olisi aina noudatettava 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaa. On 
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riippumattomien julkisten viranomaisten 
toteuttamasta tietojenkäsittelytoiminnan 
valvonnasta.

myös tarpeen säätää yksilön oikeudesta 
tutustua tietoihin sekä oikaista, poistaa ja 
muuttaa niitä ja erityisesti oikeudesta 
käyttää oikeussuojakeinoja, samoin kuin 
riippumattomien julkisten viranomaisten 
toteuttamasta tietojenkäsittelytoiminnan 
valvonnasta.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
50 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– sellaisen ennalta laaditun luettelon 
hyväksymiseksi, joka sisältää vastaukset 
matkustuslupahakemuksessa ilmoitettavia 
koulutuksen tasoa ja alaa, nykyistä 
ammattia ja ammattinimikettä koskeviin 
kysymyksiin,

– sellaisen ennalta laaditun luettelon 
hyväksymiseksi, joka sisältää vastaukset 
matkustuslupahakemuksessa ilmoitettavia 
nykyistä ammattia ja ammattinimikettä 
koskeviin kysymyksiin,

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
50 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– matkustuslupamaksun 
maksutapojen ja -menettelyn 
vahvistamiseksi siten, että otetaan 
huomioon teknologian kehitys ja 
saatavuus, sekä maksun määrän 
muuttamiseksi,

– maksun määrän muuttamiseksi ja 
matkustuslupamaksun maksutapojen ja 
-menettelyn vahvistamiseksi siten, että 
otetaan huomioon teknologian kehitys ja 
saatavuus, jotta ei aiheuteta esteitä 
viisumivapauden piiriin kuuluville 
kolmannen maan kansalaisille, joilla ei 
ole käytettävissään tiettyjä maksuvälineitä 
ETIAS-lupaa hakiessaan,

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(51) On erityisen tärkeää, että komissio 
toteuttaa asiaa valmistellessaan 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja että kyseiset 
kuulemiset toteutetaan 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä parempaa 
lainsäädäntöä koskevassa toimielinten 
sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti. Jotta voitaisiin varmistaa 
tasavertainen osallistuminen delegoitujen 
säädösten valmisteluun, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle toimitetaan 
kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 
jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja niiden 
asiantuntijat pääsevät systemaattisesti 
komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 
joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(51) On erityisen tärkeää, että komissio 
toteuttaa asiaa valmistellessaan 
vaikutustenarvioinnin sekä asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntija- ja 
diplomaattitasolla, ja että kyseiset 
kuulemiset toteutetaan 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä parempaa 
lainsäädäntöä koskevassa toimielinten 
sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti. Myös Euroopan 
ulkosuhdehallintoa (EUH) ja niiden 
kolmansien maiden 
diplomaattiedustustoja, joihin 
viisumivapausjärjestelmää sovelletaan, 
olisi kuultava. Jotta voitaisiin erityisesti
varmistaa tasavertainen osallistuminen 
delegoitujen säädösten valmisteluun, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 
kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
niiden asiantuntijat pääsevät 
systemaattisesti komission 
asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa 
valmistellaan delegoituja säädöksiä. Näissä 
asiantuntijaryhmissä olisi oltava EUH:n 
edustajia.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) ’laittoman muuttoliikkeen riskillä’ 
sitä riskiä, että kolmannen maan 
kansalainen ei täytä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2016/399 6 artiklassa säädettyjä 
maahantulon ja oleskelun edellytyksiä;

Perustelu

Laittoman muuttoliikkeen riskin määritelmä lisätään ehdotukseen Euroopan 
tietosuojavaltuutetun suosituksen mukaisesti.

Tarkistus 17
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e b) ’turvallisuusriskillä’ riskiä, joka 
muodostaa uhan minkä tahansa 
jäsenvaltion yleiselle järjestykselle, 
sisäiselle turvallisuudelle tai 
kansainvälisille suhteille;

Perustelu

Turvallisuusriskin määritelmä lisätään ehdotukseen Euroopan tietosuojavaltuutetun 
suosituksen mukaisesti.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistetään turvallisuuden korkeaa 
tasoa tekemällä hakijoista perusteellinen 
turvallisuusriskejä koskeva arviointi ennen 
heidän saapumistaan ulkorajojen 
ylityspaikoille, jotta voidaan määrittää, 
onko olemassa tosiseikkoihin perustuvaa 
näyttöä tai perusteltua syytä, jonka nojalla 
voitaisiin päätellä, että kyseisen henkilön 
oleskelusta jäsenvaltioiden alueella 
aiheutuu turvallisuutta koskeva riski;

(a) edistetään turvallisuuden korkeaa 
tasoa tekemällä hakijoista perusteellinen 
turvallisuusriskejä koskeva arviointi ennen 
heidän saapumistaan ulkorajojen 
ylityspaikoille, jotta voidaan määrittää, 
onko olemassa tosiseikkoihin perustuvaa 
näyttöä, jonka nojalla voitaisiin päätellä, 
että kyseisen henkilön oleskelusta 
jäsenvaltioiden alueella aiheutuu 
turvallisuutta koskeva riski;

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tuetaan Schengenin 
tietojärjestelmän, jäljempänä ’SIS’, niihin 
kuulutuksiin liittyviä tavoitteita, jotka 
koskevat kiinniottoa ja eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen tai luovutussopimuksen 
perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten 

(e) tuetaan Schengenin 
tietojärjestelmän, jäljempänä ’SIS’, niihin 
kuulutuksiin liittyviä tavoitteita, jotka 
koskevat kiinniottoa ja eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen tai luovutussopimuksen 
perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten 
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etsittäviä henkilöitä tai kadonneita 
henkilöitä, oikeudelliseen menettelyyn 
osallistumista varten etsittäviä henkilöitä 
tai henkilöitä, joita etsitään salaista 
tarkkailua tai erityistarkastuksia varten;

etsittäviä henkilöitä tai kadonneita 
henkilöitä, etenkin lapsia, oikeudelliseen 
menettelyyn osallistumista varten etsittäviä 
henkilöitä tai henkilöitä, joita etsitään 
salaista tarkkailua tai erityistarkastuksia 
varten;

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan raja- ja 
merivartioviraston perusoikeusvastaavan 
on suoritettava säännöllisesti hakemusten 
käsittelyyn ja 28 artiklan säännösten 
täytäntöönpanoon liittyviä tarkastuksia, 
joihin sisältyy säännöllinen arviointi 
niiden vaikutuksista perusoikeuksiin, 
erityisesti yksityisyyteen. Euroopan raja-
ja merivartioviraston tietosuojavastaavan 
on suoritettava säännöllisesti hakemusten 
käsittelyyn liittyviä tarkastuksia, joihin 
sisältyy säännöllinen arviointi 
hakemusten käsittelyn vaikutuksista 
henkilötietojen suojaan.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hakijoiden on tehtävä hakemus 
täyttämällä sähköinen hakulomake 
julkisella verkkosivustolla tai verkossa 
toimivaa mobiililaitetta varten tarkoitetussa 
mobiilisovelluksessa riittävän ajoissa 
ennen suunniteltua matkaa.

1. Hakijoiden on tehtävä hakemus 
täyttämällä sähköinen hakulomake 
julkisella verkkosivustolla tai verkossa 
toimivaa mobiililaitetta varten tarkoitetussa 
mobiilisovelluksessa tai soveltuvin osin 
hakemusasioita varten perustetuissa 
palveluissa (palveluautomaatti) riittävän 
ajoissa ennen suunniteltua matkaa.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hakemuksen voi tehdä hakija itse 
tai sellainen henkilö tai kaupallinen 
välittäjä, jonka hakija on valtuuttanut 
tekemään hakemuksen puolestaan.

2. Hakemuksen voi tehdä hakija itse 
tai sellainen henkilö tai kaupallinen 
välittäjä, jonka hakija on valtuuttanut 
tekemään hakemuksen puolestaan. 
Unionin edustustojen kolmansissa maissa 
on annettava tarvittavaa apua hakijoille.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hakulomakkeen on oltava julkisen 
verkkosivuston ja mobiililaitteille 
tarkoitetun mobiilisovelluksen kautta 
laajalti ja helposti hakijoiden saatavilla 
maksutta.

2. Hakulomakkeen on oltava julkisen 
verkkosivuston ja mobiililaitteille 
tarkoitetun mobiilisovelluksen kautta 
laajalti ja helposti hakijoiden saatavilla 
maksutta. Sekä verkkosivuston että 
mobiilisovelluksen on oltava esteettömästi 
vammaisten saatavilla.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) sähköpostiosoite ja puhelinnumero; g) sähköpostiosoite ja puhelinnumero, 
jos se on käytettävissä;

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – h alakohta
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Komission teksti Tarkistus

h) koulutus (taso ja ala); Poistetaan.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) alaikäisten osalta hakijan huoltajan 
tai laillisen holhoojan sukunimi ja etunimi 
tai -nimet;

k) alaikäisten osalta hakijan huoltajan 
tai laillisen holhoojan sukunimi ja etunimi 
tai -nimet, sähköpostiosoite tai 
puhelinnumero ja kotiosoite;

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – l a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

l a) tieto siitä, onko hakija pakolainen 
tai kansalaisuudeton henkilö;

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) muiden kuin hakijan täyttämien 
hakemusten tapauksessa hakemuksen 
täyttäneen henkilön sukunimi, etunimi/-
nimet, mahdollinen yrityksen tai 
organisaation nimi, sähköpostiosoite, 
postiosoite ja puhelinnumero; suhde 
hakijaan ja sähköisesti allekirjoitettu 
edustajavaltuutus.

m) muiden kuin hakijan täyttämien 
hakemusten ja ryhmien täyttämien 
hakemusten tapauksessa hakemuksen 
täyttäneen henkilön tai hakemuksen 
täyttäneiden henkilöiden sukunimi, 
etunimi/-nimet, mahdollinen yrityksen tai 
organisaation nimi, sähköpostiosoite, 
postiosoite ja puhelinnumero; suhde 
hakijaan ja sähköisesti allekirjoitettu 
edustajavaltuutus.
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hakijan on valittava koulutustaso 
ja -ala, nykyinen ammatti ja 
ammattinimike ennalta määritetystä 
luettelosta. Siirretään komissiolle valta 
antaa 78 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä edellä tarkoitettujen ennalta 
määritettyjen luetteloiden laatimiseksi.

3. Hakijan on valittava nykyinen 
ammatti ja ammattinimike ennalta 
määritetystä luettelosta. Siirretään 
komissiolle valta antaa 78 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä edellä 
tarkoitettujen ennalta määritettyjen 
luetteloiden laatimiseksi.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) onko hakija joskus tuomittu 
rikoksesta jossakin maassa;

b) onko hakija joskus tuomittu 
3 artiklan m kohdassa määritellystä 
vakavasta rikoksesta jossakin maassa;

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
78 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä matkustuslupamaksun 
maksutavoista ja -menettelystä sekä 
matkustuslupamaksun määrään tehtävistä 
muutoksista.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
78 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä matkustuslupamaksun 
maksutavoista ja -menettelystä sekä 
matkustuslupamaksun määrään tehtävistä 
muutoksista. Komissio ottaa huomioon 
teknologian kehityksen ja saatavuuden, 
jotta ei aiheuteta esteitä viisumivapauden 
piiriin kuuluville kolmannen maan 
kansalaisille, joilla ei ole käytettävissään 
tiettyjä maksuvälineitä ETIAS-lupaa 
hakiessaan.
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

(m) vastaako hakemusta varten käytetty 
matkustusasiakirja Interpolin 
TDAWN-tietokannassa olevaan 
tietueeseen kirjattua matkustusasiakirjaa;

(m) vastaako hakemusta varten käytetty 
matkustusasiakirja Interpolin 
TDAWN-tietokannassa, mukaan lukien 
”keltaiset ilmoitukset”, jotka voivat auttaa 
kadonneiden henkilöiden 
paikantamisessa, olevaan tietueeseen 
kirjattua matkustusasiakirjaa;

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kuulutus, joka koskee kadonneita 
henkilöitä;

(b) kuulutus, joka koskee kadonneita 
henkilöitä, etenkin lapsia;

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
21 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

21 a artikla

Maassa, johon ei sovelleta viisumipakkoa, 
oleskeleviin pakolaisiin ja 
kansalaisuudettomiin henkilöihin 
sovellettavat erityissäännöt

Kun 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu pakolainen tai 
kansalaisuudeton henkilö hakee 
matkustuslupaa, sovelletaan seuraavia 
erityissääntöjä:
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(a) hakijan on ilmoitettava 15 artiklan 
2 kohdan l a alakohdassa tarkoitettu 
asemansa;

(b) hakija ei vastaa 15 artiklan 
4 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun 
kysymykseen;

(c) edellä 16 artiklassa tarkoitettua 
maksua ei peritä.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lisätietojen tai -asiakirjojen 
toimituspyyntö on annettava tiedoksi 
hakemustiedostoon sisältyvään 
yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. 
Lisätietojen tai -asiakirjojen 
toimituspyynnössä on selkeästi 
ilmoitettava, mitä tietoja tai asiakirjoja 
hakijaa pyydetään toimittamaan. Hakijan 
on toimitettava pyydetyt lisätiedot tai 
-asiakirjat suoraan kansalliselle 
ETIAS-yksikölle 6 artiklan 2 kohdan 
g alakohdassa tarkoitetun suojatun tilin 
kautta seitsemän työpäivän kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta.

2. Lisätietojen tai -asiakirjojen 
toimituspyyntö on annettava tiedoksi 
hakemustiedostoon sisältyvään 
yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. 
Lisätietojen tai -asiakirjojen 
toimituspyynnössä on selkeästi 
ilmoitettava, mitä tietoja tai asiakirjoja 
hakijaa pyydetään toimittamaan. Hakijan 
on toimitettava pyydetyt lisätiedot tai 
-asiakirjat suoraan kansalliselle 
ETIAS-yksikölle 6 artiklan 2 kohdan 
g alakohdassa tarkoitetun suojatun tilin 
kautta seitsemän työpäivän kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta. Hakijalla on 
oikeus pyytää lisäaikaa vaadittujen 
asiakirjojen toimittamiselle. Myönnetty 
lisäaika ei saa ylittää 30 työpäivää.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kansallisen ETIAS-yksikön on 
annettava kutsu tiedoksi hakijalle ja 
hakemustiedostoon sisältyvään 
yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

5. Kansallisen ETIAS-yksikön on 
annettava kutsu tiedoksi hakijalle ja 
hakemustiedostoon sisältyvään
yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen tai 
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puhelimitse.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos hakija ei vastaa kutsuun 
määräajassa tai ei saavu haastatteluun, 
hakemus hylätään ja 31 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti ja vastuujäsenvaltion 
kansallinen ETIAS-yksikkö ilmoittaa 
asiasta hakijalle viipymättä.

6. Jos hakija ei vastaa kutsuun 
määräajassa tai ei saavu haastatteluun eikä 
esitä asianmukaisesti perusteltuja syitä 
tähän, hakemus hylätään ja 31 artiklan 
1 kohdan mukaisesti ja vastuujäsenvaltion 
kansallinen ETIAS-yksikkö ilmoittaa 
asiasta hakijalle viipymättä.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Europolilla ei kuitenkaan ole 
oikeutta tutustua 15 artiklan 2 kohdan 
h alakohdassa tarkoitettuihin hakijan 
henkilötietoihin, jotka koskevat hakijan 
koulutusta, eikä 15 artiklan 4 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuihin hakijan 
henkilötietoihin, jotka koskevat hakijan 
terveyttä.

3. Europolilla ei kuitenkaan ole 
oikeutta tutustua 15 artiklan 4 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuihin hakijan 
henkilötietoihin, jotka koskevat hakijan 
terveyttä.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) [rajanylitystietojärjestelmästä 
tuotetut tilastot, jotka osoittavat, että 
oleskeluajan ylittäneiden henkilöiden ja 
sellaisten henkilöiden, joilta on evätty 
maahanpääsy, osuudet ovat tavanomaisesta 

(a) [rajanylitystietojärjestelmästä 
tuotetut tilastot, jotka osoittavat, että 
oleskeluajan ylittäneiden henkilöiden ja 
sellaisten henkilöiden, joilta on evätty 
maahanpääsy, osuudet ovat tavanomaisesta 
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poikkeavia tietyssä matkustajaryhmässä; ] poikkeavia;]

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ETIAS-järjestelmästä 73 artiklan 
mukaisesti tuotetut tilastot, jotka osoittavat, 
että laittomaan muuttoliikkeeseen, 
turvallisuuteen tai kansanterveyteen 
liittyvän riskin perusteella evättyjen 
matkustuslupien osuudet ovat 
tavanomaisesta poikkeavia tietyssä 
matkustajaryhmässä;

(b) ETIAS-järjestelmästä 73 artiklan 
mukaisesti tuotetut tilastot, jotka osoittavat, 
että turvallisuuteen tai kansanterveyteen 
liittyvän riskin perusteella evättyjen 
matkustuslupien osuudet ovat 
tavanomaisesta poikkeavia;

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) [jäsenvaltioiden toimittamat tiedot, 
jotka koskevat oleskeluajan ylittäneiden 
henkilöiden ja sellaisten henkilöiden, joilta 
on evätty maahanpääsy, tavanomaisesta 
poikkeavia osuuksia tietyssä 
matkustajaryhmässä kyseisen jäsenvaltion 
tapauksessa;

(e) jäsenvaltioiden toimittamat tiedot, 
jotka koskevat oleskeluajan ylittäneiden 
henkilöiden ja sellaisten henkilöiden, joilta 
on evätty maahanpääsy, tavanomaisesta 
poikkeavia osuuksia tiettyjen matkustajien 
osalta;

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) koulutustaso; Poistetaan.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
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28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Erityisten riski-indikaattorien on 
oltava kohdennettuja ja oikeasuhteisia. Ne 
eivät saa missään olosuhteissa perustua 
henkilön rotuun tai etniseen alkuperään, 
poliittisiin mielipiteisiin, uskonnolliseen tai 
filosofiseen vakaumukseen, ammattiliiton 
jäsenyyteen eivätkä sukupuolielämää tai 
sukupuolista suuntautuneisuutta koskeviin 
tietoihin.

5. Erityisten riski-indikaattorien on 
oltava kohdennettuja ja oikeasuhteisia. Ne 
eivät saa missään olosuhteissa perustua 
henkilön rotuun tai etniseen alkuperään, 
poliittisiin mielipiteisiin, uskonnolliseen tai 
filosofiseen vakaumukseen, ammattiliiton 
jäsenyyteen eivätkä sukupuolielämää tai 
sukupuolista suuntautuneisuutta koskeviin 
tietoihin. Yleisten tietojen pikemmin kuin 
konkreettisen ja ilmeisen riskin 
perusteella varokeinona tehtävä 
riskiprofilointi ei ole sallittua.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. On vahvistettava suojatoimet, 
joilla varmistetaan, että 
ETIAS-seurantalistan yhteydessä 
käsiteltävät henkilötiedot suojataan 
riittävästi.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Tiedot on voitava poistaa 
ETIAS-seurantalistalta milloin tahansa, 
jos ETIAS-seurantalistalle sisällyttämisen 
syyt ovat perusteettomat.

Tarkistus 46
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Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hakijoilla, joilta on evätty 
matkustuslupa, on oikeus hakea muutosta. 
Muutosta on haettava siinä jäsenvaltiossa, 
joka on tehnyt hakemusta koskevan 
päätöksen, kyseisen jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 
Vastuujäsenvaltion kansallisen 
ETIAS-yksikön on annettava hakijoille 
tiedot muutoksenhaun yhteydessä 
noudatettavasta menettelystä.

2. Hakijoilla, joilta on evätty 
matkustuslupa, on oikeus hakea muutosta. 
Muutosta on haettava siinä jäsenvaltiossa, 
joka on tehnyt hakemusta koskevan 
päätöksen, kyseisen jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 
Vastuujäsenvaltion kansallisen 
ETIAS-yksikön on annettava hakijoille 
kirjallisesti hakijan ymmärtämällä kielellä 
tiedot muutoksenhaun yhteydessä 
noudatettavasta menettelystä. 
Muutoksenhakumenettely on saatettava 
päätökseen kolmen kuukauden kuluessa.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poikkeuksellisesti voidaan 
myöntää alueellisesti rajoitettu 
matkustuslupa silloin, kun jäsenvaltio 
katsoo sen olevan tarpeen humanitaarisista 
syistä tai kansallisen edun taikka 
kansainvälisten velvoitteiden vuoksi, 
vaikka 22 artiklan mukaista manuaalista 
käsittelyä ei olisi vielä saatu päätökseen tai 
vaikka matkustuslupa olisi evätty, mitätöity 
tai kumottu.

1. Poikkeuksellisesti on myönnettävä
alueellisesti rajoitettu matkustuslupa 
silloin, kun se on tarpeen humanitaarisista 
syistä tai kansallisen edun taikka 
kansainvälisten velvoitteiden vuoksi, 
vaikka 22 artiklan mukaista manuaalista 
käsittelyä ei olisi vielä saatu päätökseen tai 
vaikka matkustuslupa olisi evätty, mitätöity 
tai kumottu.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Alueellisesti rajoitettu 
matkustuslupa on voimassa sen 
myöntäneen jäsenvaltion alueella ja 

4. Alueellisesti rajoitettu 
matkustuslupa on voimassa sen 
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enintään 15 päivän ajan. myöntäneen jäsenvaltion alueella.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos ETIAS-keskusjärjestelmästä 
löytyy osuma johonkin hakemustiedostoon 
tallennettuihin tietoihin, pääsy myönnetään 
15 artiklan 2 kohdan a–g alakohdassa sekä 
j–m alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, 
sellaisina kuin ne on tallennettu 
hakemustiedostoon, sekä sellaisiin 
kyseiseen hakemustiedostoon 
tallennettuihin tietoihin, jotka koskevat 
33 ja 37 artiklan mukaista 
matkustuslupahakemuksen myöntämistä, 
epäämistä, kumoamista tai mitätöimistä. 
Pääsy 15 artiklan 2 kohdan i alakohdassa ja 
kyseisen artiklan 4 kohdan b–d
alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, 
sellaisina kuin ne on tallennettu 
hakemustiedostoon, saadaan ainoastaan, 
jos operatiiviset yksiköt ovat 
nimenomaisesti pyytäneet saada tutustua 
kyseisiin tietoihin 44 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti esitetyssä perustellussa 
sähköisessä pyynnössä, joka on hyväksytty 
riippumattomassa tarkistuksessa. Oikeus 
tutustua ETIAS-keskusjärjestelmän 
tietoihin ei anna pääsyä 15 artiklan 
2 kohdan h alakohdassa tarkoitettuihin 
koulutusta koskeviin tietoihin eikä 
15 artiklan 4 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin tietoihin, joista käy ilmi, 
voiko hakija aiheuttaa kansanterveysriskin.

4. Jos ETIAS-keskusjärjestelmästä 
löytyy osuma johonkin hakemustiedostoon 
tallennettuihin tietoihin, pääsy myönnetään 
15 artiklan 2 kohdan a–g alakohdassa sekä 
j–m alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, 
sellaisina kuin ne on tallennettu 
hakemustiedostoon, sekä sellaisiin 
kyseiseen hakemustiedostoon 
tallennettuihin tietoihin, jotka koskevat 
33 ja 37 artiklan mukaista 
matkustuslupahakemuksen myöntämistä, 
epäämistä, kumoamista tai mitätöimistä. 
Pääsy 15 artiklan 2 kohdan i alakohdassa ja 
kyseisen artiklan 4 kohdan b–
d alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, 
sellaisina kuin ne on tallennettu 
hakemustiedostoon, saadaan ainoastaan, 
jos operatiiviset yksiköt ovat 
nimenomaisesti pyytäneet saada tutustua 
kyseisiin tietoihin 44 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti esitetyssä perustellussa 
sähköisessä pyynnössä, joka on hyväksytty 
riippumattomassa tarkistuksessa. Oikeus 
tutustua ETIAS-keskusjärjestelmän 
tietoihin ei anna pääsyä 15 artiklan 
4 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin 
tietoihin, joista käy ilmi, voiko hakija 
aiheuttaa kansanterveysriskin.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus
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Komissio tukee yhteistyössä 
ETIAS-keskusyksikön ja jäsenvaltioiden 
kanssa ETIAS-järjestelmän käyttöönottoa
järjestämällä tiedotuskampanjan, jolla 
tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluville kolmansien maiden kansalaisille 
tiedotetaan matkustuslupavaatimuksesta, 
jonka mukaan heillä on oltava voimassa 
oleva matkustuslupa ulkorajojen ylittämistä 
varten.

Komissio käynnistää yhteistyössä 
ETIAS-keskusyksikön, jäsenvaltioiden, 
tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvissa kolmansissa maissa olevien
jäsenvaltioiden suurlähetystöjen ja 
kyseisissä maissa olevien unionin 
edustustojen kanssa hyvissä ajoin ennen 
ETIAS-järjestelmän käyttöönottoa 
tiedotuskampanjan, jolla tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluville kolmansien 
maiden kansalaisille tiedotetaan 
matkustuslupavaatimuksesta, jonka 
mukaan heillä on oltava voimassa oleva 
matkustuslupa ulkorajojen ylittämistä 
varten.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Julkista verkkosivustoa, 
mobiilisovellusta sekä 
liikenteenharjoittajien yhteyskeskusta 
tukevia infrastruktuureja hoidetaan 
eu-LISAn tai komission toimipaikoissa. 
Nämä infrastruktuurit on hajautettava 
maantieteellisesti tässä asetuksessa 
säädettyjen toimintojen toteuttamiseksi 
3 kohdassa tarkoitettujen turvallisuutta, 
saatavuutta, laatua ja nopeutta koskevien 
vaatimusten mukaisesti.

2. Julkista verkkosivustoa, 
mobiilisovellusta, palveluja 
(palveluautomaatti) sekä 
liikenteenharjoittajien yhteyskeskusta 
tukevia infrastruktuureja hoidetaan 
eu-LISAn tai komission toimipaikoissa. 
Nämä infrastruktuurit on hajautettava 
maantieteellisesti tässä asetuksessa 
säädettyjen toimintojen toteuttamiseksi 
3 kohdassa tarkoitettujen turvallisuutta, 
saatavuutta, laatua ja nopeutta koskevien 
vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun ETIAS-järjestelmä on aloittanut 
toimintansa, eu-LISA vastaa 
keskusjärjestelmän ja kansallisten 
yhdenmukaisten rajapintojen teknisestä 

Kun ETIAS-järjestelmä on aloittanut 
toimintansa, eu-LISA vastaa 
keskusjärjestelmän ja kansallisten 
yhdenmukaisten rajapintojen teknisestä 
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hallinnoinnista. Se varmistaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, että käytössä on 
aina paras saatavilla oleva teknologia, josta 
tehdään kustannushyötyanalyysi. Lisäksi 
eu-LISA vastaa keskusjärjestelmän ja 
yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen 
välisen viestintäinfrastruktuurin teknisestä 
hallinnoinnista sekä 6 artiklassa 
tarkoitetuista julkisesta verkkosivustosta, 
mobiililaitteille tarkoitetusta 
mobiilisovelluksesta, sähköpostipalvelusta, 
suojatusta tilistä, liikenteenharjoittajien 
yhteyskeskuksesta, verkkopalvelusta sekä 
hakemusten käsittelyohjelmistoista.

hallinnoinnista. Se varmistaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, että käytössä on 
aina paras saatavilla oleva teknologia, josta 
tehdään kustannushyötyanalyysi. Lisäksi 
eu-LISA vastaa keskusjärjestelmän ja 
yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen 
välisen viestintäinfrastruktuurin teknisestä 
hallinnoinnista sekä 6 artiklassa 
tarkoitetuista julkisesta verkkosivustosta, 
mobiililaitteille tarkoitetusta 
mobiilisovelluksesta, palveluista
(palveluautomaatti), sähköpostipalvelusta, 
suojatusta tilistä, liikenteenharjoittajien 
yhteyskeskuksesta, verkkopalvelusta sekä 
hakemusten käsittelyohjelmistoista.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – -a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a perusoikeuksia koskevien 
velvoitteidensa ja erityisesti Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen, Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan ja lapsen 
oikeuksia koskevan yleissopimuksen 
mukaisten velvoitteidensa noudattaminen;

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/794
4 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) Lisätään 4 artiklan 1 kohtaan 
alakohta n seuraavasti:

Poistetaan.

”n) laatia [EU:n matkustustieto- ja 
-lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta 
annetun asetuksen] 29 artiklassa 
tarkoitettu ETIAS-seurantalista sekä 
hallinnoida ja päivittää sitä 18 artiklan 
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2 kohdan a alakohdan mukaisesti.”.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rajavartijoiden on ilmoitettava 
tämän kuuden kuukauden ajanjakson 
aikana sellaisille ulkorajoja ylittäville 
kolmansien maiden kansalaisille, joilta 
edellytetään matkustuslupaa, että heiltä 
vaaditaan voimassa oleva matkustuslupa 
kuuden kuukauden määräajan 
päättymisestä alkaen. Rajavartioiden on 
annettava tähän ryhmään kuuluville 
matkustajille heitä varten laadittu yhteinen 
esite.

2. Rajavartijoiden sekä tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa 
maissa toimivien jäsenvaltioiden 
diplomaattisten edustustojen ja unionin 
edustustojen on ilmoitettava tämän kuuden 
kuukauden ajanjakson aikana sellaisille 
ulkorajoja ylittäville kolmansien maiden 
kansalaisille, joilta edellytetään 
matkustuslupaa, että heiltä vaaditaan 
voimassa oleva matkustuslupa kuuden 
kuukauden määräajan päättymisestä 
alkaen. Rajavartioiden on annettava tähän 
ryhmään kuuluville matkustajille heitä 
varten laadittu yhteinen esite. Tämän 
esitteen on myös oltava saatavilla tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa 
maissa toimivissa unionin jäsenvaltioiden 
suurlähetystöissä ja unionin 
edustustoissa.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) koulutus; Poistetaan.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Eu-LISA antaa komission 6. Eu-LISA antaa komission ja 
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pyynnöstä sille tilastot tietyistä tämän 
asetuksen täytäntöönpanoon liittyvistä 
näkökohdista sekä 3 kohdassa tarkoitetut 
tilastot.

Euroopan parlamentin pyynnöstä niille
tilastot tietyistä tämän asetuksen 
täytäntöönpanoon liittyvistä näkökohdista 
sekä 3 kohdassa tarkoitetut tilastot.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio asettaa 1 kohdan nojalla 
saamansa tiedot jäsenvaltioiden ja yleisön 
saataville julkisella verkkosivustolla, jota 
päivitetään jatkuvasti.

5. Komissio asettaa 1 kohdan nojalla 
saamansa tiedot jäsenvaltioiden ja yleisön 
saataville esteettömällä julkisella 
verkkosivustolla, jota päivitetään 
jatkuvasti.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) vaikutusta unionin ja 
asianomaisten kolmansien maiden 
välisiin diplomaattisuhteisiin;
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