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Asia: Seuraavan lainsäädäntöehdotuksen oikeusperusta: ehdotus neuvoston 
asetukseksi henkilöiden toimesta tapahtuvaa rajojen ylittämistä koskevasta 
yhteisön säännöstöstä (KOM(2004)0391 – C6-0080/2004 – 2004/0127(COD))1

Arvoisa puheenjohtaja

Pyysitte 30. maaliskuuta 2005 päivätyllä kirjeellänne työjärjestyksen 35 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausunnon edellä mainitun komission 
ehdotuksen oikeusperustan pätevyydestä ja asianmukaisuudesta.

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 21. huhtikuuta 2005.

Asetuksen oikeusperustaksi ehdotetaan EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 1 kohtaa ja 
2 kohdan a alakohtaa. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan esittelijä 
Michael Cashman aikoo täydentää oikeusperustaa EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 
3 kohdalla, koska se on välttämätöntä tiettyjen tarkistusten vuoksi. 

Tästä syystä esittelijä ehdottaa 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen 
soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 22 artiklan kumoamista (tarkistukset 85 ja 70)2.

Muistutettakoon kuitenkin, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisen oikeusperustan 
vahvistamisesta kullekin Schengenin säännöstöön kuuluvalle määräykselle ja päätökselle 

1 Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.
2 Schengenin yleissopimuksen 22 artiklan mukaisesti "ulkomaalaisen" on ilmoittauduttava toimivaltaisille 
viranomaisille "joko alueelle tultaessa tai kolmen arkipäivän kuluessa alueelle tulosta". Jäsenvaltiot vahvistavat 
asiaa koskevat ehdot ja poikkeukset.
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20 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/436/EY mukaisesti kyseisen 
22 artiklan oikeusperusta on EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 3 kohta (ks. liite A ja 
edellä mainitun päätöksen 2 artikla).

Näin ollen EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 3 kohta on asianmukainen oikeusperusta 
kaikille lainsäätäjän ehdotuksille, jotka koskevat edellä mainittua Schengenin sopimuksen 
soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 22 artiklaa. 

Todettakoon vielä, että ehdotettu lisäys ei merkitse sitä, että säädöksen hyväksymismenettelyä 
olisi muutettava, koska kummassakin tapauksessa edellytetään yhteispäätösmenettelyä 
22. joulukuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen mukaisesti. Päätöksen mukaan tietyistä 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen III osan IV osastoon kuuluvista aloista säädetään 
perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitetulla menettelyllä (2004/927/EY).

Edellä mainittujen seikkojen perusteella ja valmistelija Manuel Medina Ortegan ehdotuksesta 
oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 21. huhtikuuta 2005 yksimielisesti1 
suosittaa sellaisen tarkistuksen esittämistä, jolla oikeusperustaa täydennetään ottamalla siihen 
komission ehdottaman EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan 
a alakohdan lisäksi EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 3 kohta.

Kunnioittavasti

Giuseppe Gargani

1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Giuseppe Gargani (puheenjohtaja), Manuel Medina 
Ortega (valmistelija ja Maria Bergerin puolesta), Marek Aleksander Czarnecki, Kurt Lechner (Bert Doornin 
puolesta), Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Aloyzas Sakalas, József 
Szájer (Rainer Wielandin puolesta), Nicola Zingaretti ja Jaroslav Zvěřina.


