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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Schengen-alueen toimintaa koskevasta vuosikertomuksesta
(2019/2196(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 67 artiklan 
2 kohdan, jonka mukaan muodostetaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue, jossa 
varmistetaan, ”ettei henkilöitä tarkasteta sisärajoilla”,

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 21 artiklan 1 kohdan ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, 45 artiklan, joilla taataan kansalaisten 
oikeus vapaasti liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden alueella,

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 18 artiklan ja perusoikeuskirjan 21 artiklan 
2 kohdan, joissa kielletään kaikki kansalaisuuteen perustuva syrjintä,

– ottaa huomioon perusoikeuskirjan 18 ja 19 artiklan oikeudesta turvapaikkaan ja suojaan 
palauttamis-, karkottamis- tai luovuttamistapauksissa,

– ottaa huomioon Schengenin säännöstön, joka on kehittynyt jatkuvasti sen jälkeen kun 
Schengenin sopimus allekirjoitettiin 14. kesäkuuta 1985 ja johon kuuluu tällä hetkellä 
useita EU:n säädöksiä, jotka koskevat sisä- ja ulkorajojen valvontaa, viisumipolitiikkaa, 
palauttamispolitiikkaa, poliisiyhteistyötä ja tietosuojaa, sekä säädökset, joilla 
perustetaan kaksi unionin virastoa (Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) ja 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien 
operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto (eu-LISA)), 
rahoitusohjelma (ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusväline) sekä neljä laaja-alaista 
tietotekniikkajärjestelmää (Schengenin tietojärjestelmä, viisumitietojärjestelmä, 
Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS) ja rajanylitystietojärjestelmä 
(EES)), mukaan lukien niiden välinen yhteentoimivuus,

– ottaa huomioon viimeksi annetun Schengen-alueen toimintaa koskevan 
vuosikertomuksen jälkeen hyväksytyn lainsäädännön, jonka tarkoituksena on vahvistaa 
sitä jatkuvien haasteiden vuoksi, erityisesti seuraavat: Schengenin tietojärjestelmän 
käytöstä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 
28. marraskuuta 2018 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
2018/18601, Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä 
rajatarkastuksissa, Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 
muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1987/2006 muuttamisesta ja kumoamisesta 
28. marraskuuta 2018 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
2018/18612, Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä 
poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, neuvoston 
päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin 

1 EUVL L 312, 7.12.2018, s. 1.
2 EUVL L 312, 7.12.2018, s. 14.



PE661.893v01-00 4/8 PR\1219555FI.docx

FI

ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1986/2006 ja komission päätöksen 2010/261/EU 
kumoamisesta 28. marraskuuta 2018 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU) 2018/18623, kehyksen vahvistamisesta ulkorajoja 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 20. toukokuuta 2019 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU) 2019/8174, kehyksen vahvistamisesta poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä 
sekä turvapaikka- ja muuttoliikeasioita koskevien EU:n tietojärjestelmien 
yhteentoimivuudelle ja asetusten (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ja (EU) 2019/816 
muuttamisesta 20. toukokuuta 2019 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU) 2019/8185, Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta 
ja asetusten (EU) N:o 1077/2011, (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 
ja (EU) 2017/2226 muuttamisesta 12. syyskuuta 2018 annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) 2018/12406, asetuksen (EU) 2016/794 muuttamisesta Euroopan 
matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamiseksi 12. syyskuuta 2018 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/12417, aitojen ja 
väärennettyjen asiakirjojen sähköisestä FADO-järjestelmästä (False and Authentic 
Documents Online) ja neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS kumoamisesta 
30. maaliskuuta 2020 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
2020/4938, eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä asetusten (EU) N:o 
1052/2013 ja (EU) 2016/1624 kumoamisesta 13. marraskuuta 2019 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/18969 ja yhteisön viisumisäännöstön 
laatimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) muuttamisesta 
20. kesäkuuta 2019 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
2019/115510,

– ottaa huomioon meneillään olevan lainsäädäntötyön, joka koskee Schengenin 
rajasäännöstön tarkistamista rajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen sisärajoille 
sovellettavien sääntöjen osalta, viisumitietojärjestelmän uudistamista, 
ETIAS-lainsäädäntökehyksen valmiiksi saattamista ja rajaturvallisuuden ja 
viisumipolitiikan rahoitustukivälinettä 2021–2027, sekä uutta ehdotusta asetukseksi 
kolmansien maiden kansalaisia ulkorajoilla koskevan seulonnan käyttöönotosta 
(COM/2020/0612),

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston, neuvoston ja komission erilaiset tiedonannot, 
suuntaviivat, suositukset, päätelmät ja etenemissuunnitelmat, joiden tarkoituksena on 
käsitellä tilannetta Schengen-alueen sisä- ja ulkorajoilla vastauksena covid-19-
pandemiaan, kuten 30. maaliskuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Covid-19: 
Ohjeet EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevan 
väliaikaisen matkustusrajoituksen täytäntöönpanosta, kauttakulkujärjestelyjen 

3 EUVL L 312, 7.12.2018, s. 56.
4 EUVL L 135, 22.5.2019, s. 27.
5 EUVL L 135, 22.5.2019, s. 85.
6 EUVL L 236, 19.9.2018, s. 1.
7 EUVL L 236, 19.9.2018, s. 72.
8 EUVL L 107, 6.4.2020, s. 1.
9 EUVL L 295, 14.11.2019, s. 1.
10 EUVL L 188, 12.7.2019, s. 25.
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helpottamisesta EU:n kansalaisten kotiuttamiseksi ja vaikutuksista viisumipolitiikkaan” 
(C(2020)2050), yhteisen eurooppalaisen etenemissuunnitelman covid-19-rajoitusten 
purkamiseksi ja 13. lokakuuta 2020 annetun neuvoston suosituksen (EU) 2020/1475 
koordinoidusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoittamiseen covid-19-
pandemian johdosta11,

– ottaa huomioon 22. lokakuuta 2019 annetun komission tiedonannon sen 
varmistamisesta, että Kroatia soveltaa Schengenin säännöstöä kaikilta osin 
(COM(2019)0497),

– ottaa huomioon 23. syyskuuta 2020 annetun komission tiedonannon uudesta 
muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksesta (COM(2020)0609),

– ottaa huomioon 30. toukokuuta 2018 antamansa päätöslauselman Schengen-alueen 
toimintaa koskevasta vuosikertomuksesta12,

– ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2020 antamansa päätöslauselman Schengen-alueen 
tilanteesta covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen13,

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 2018 antamansa päätöslauselman Schengenin 
säännöstön täysimääräisestä soveltamisesta Bulgariassa ja Romaniassa: tarkastusten 
poistaminen sisäisiltä maa-, meri- ja ilmarajoilta14,

– ottaa huomioon Schengenin valvontaa käsittelevän kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnan työryhmän tämän päätöslauselman valmistelemiseksi tekemän 
työn,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
mietinnön (A9-0000/2020),

Schengen-alueen toiminta

1. katsoo, että itse Schengen-yhteistyön perusajatuksen eli sen, että varmistetaan, että 
sisärajoilla ei tehdä tarkastuksia, on kyseenalaistanut myös covid-19-pandemia, joka 
on lisätty vuodesta 2015 lähtien esitettyihin perusteisiin, joiden nojalla jotkut 
jäsenvaltiot jatkavat edelleen sisärajatarkastuksia; toteaa jälleen tuomitsevansa 
sisärajatarkastusten ylläpitämisen ja katsoo, että monessa tapauksessa tarkastusten 
jatkaminen ei ole niiden laajuuteen, tarpeellisuuteen ja oikeasuhteisuuteen liittyvien 
sääntöjen mukaista ja on siksi laitonta;

2. pitää valitettavana, että jotkut jäsenvaltiot ottavat edelleen käyttöön 
sisärajatarkastuksia yksipuolisena vastauksena uusiin haasteisiin ennen kuin ne ovat 
ottaneet asianmukaisesti huomioon Euroopan yhteisen edun pitää Schengen-alue 
alueena, jolla ei suoriteta sisärajatarkastuksia; kehottaa jälleen komissiota 

11 EUVL L 337, 14.10.2020, s. 3.
12 EUVL C 76, 9.3.2020, s. 106.
13 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0175.
14 EUVL C 388, 13.11.2020, s. 18.
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valvomaan asianmukaisesti Schengenin säännöstön soveltamista, myös 
rikkomusmenettelyjen avulla, ja korostaa, että keskinäistä luottamusta ja yhteistyötä 
Schengen-valtioiden välillä sekä Schengen-alueen asianmukaista hallinnointia on 
kiireellisesti lisättävä;

3. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on noudatettava perussopimuksissa ja 
perusoikeuskirjassa vahvistettua oikeutta ja pantava rajatoimenpiteet täytäntöön 
syrjimättömällä tavalla;

4. pyytää neuvostoa tekemään välittömästi päätöksen tarkastusten poistamisesta 
sisäisiltä maa-, meri- ja ilmarajoilta niiden lukuisten pyyntöjen johdosta, jotka 
koskevat Schengenin säännöstön määräysten täysimääräistä soveltamista 
Bulgariassa ja Romaniassa;

5. panee merkille, että Schengen-arviointikertomukset ja haavoittuvuusarvioinnit 
viittaavat edelleen puutteisiin ja haavoittuvuuksiin ulkorajojen suojelussa ja 
valvonnassa; kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön neuvoston ja Frontexin 
niille osoittamat suositukset, joilla pyritään korjaamaan puutteet ja haavoittuvuudet;

6. on syvästi huolissaan toistuvista väitteistä, jotka koskevat Frontexin mahdollista 
osallistumista käännytyksiin, ja katsoo, että sisäisiä raportointimekanismeja sekä 
Frontexin toiminnan parlamentaarista ja julkista valvontaa on vahvistettava;

7. pitää erittäin valitettavana, että on raportoitu toistuvista ja vakavista 
väkivaltaisuuksista ja käännytyksistä ulkorajoilla ja että perusoikeuksien ja 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen varmistamiseksi ulkorajoilla ei ole riittäviä 
seurantamekanismeja; katsoo, että Euroopan unionin perusoikeusvirastolle (FRA) 
on annettava suurempi operatiivinen rooli perusoikeuksien kunnioittamisen 
valvonnassa ulkorajoilla;

8. pitää erittäin valitettavana, että uuden eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 
annetun asetuksen15 perusoikeussäännösten täytäntöönpano, esimerkiksi 
40 perusoikeusvalvojan palvelukseen ottaminen 5. joulukuuta 2020 mennessä 
asetuksen mukaisesti, on viivästynyt; kehottaa Frontexia SEUT-sopimuksen 
265 artiklan nojalla varmistamaan asetuksen (EU) 2019/1896 110 artiklan 6 kohdan 
säännösten täytäntöönpanon viimeistään kahden kuukauden kuluessa tämän 
päätöslauselman antamisesta;

Schengenin arviointi- ja valvontamekanismi (SEMM)

9. pitää myönteisenä, että komissio aikoo tarkistaa SEMM-mekanismia; palauttaa 
mieliin Schengen-alueen hallinnointia koskevasta paketista vuonna 2012 käytyjen 
neuvottelujen aikana käydyt keskustelut mekanismin oikeusperustasta ja vaatii 
parlamentin ottamista mukaan mekanismin uudistamiseen tasavertaisesti neuvoston 
kanssa käyttämällä joko tavallista lainsäätämisjärjestystä tai samaa menetelmää kuin 
hyväksyttäessä SEMM-mekanismin perustamisesta annettua neuvoston asetusta 
(EU) N:o 1053/2013; katsoo, että kaikkien tulevien uudistusten avaintekijöinä on 
oltava määräaikojen lyhentäminen, perusoikeuksien kunnioittamisen arviointi, 

15 Asetus (EU) N:o 2019/1896, annettu 13. marraskuuta 2019.
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aidosti ennalta ilmoittamattomien vierailujen tekemisen laajempi mahdollistaminen 
ja avoimuuden lisääminen;

10. katsoo, että olisi tehtävä uusi vierailu Kroatiaan, jotta ulkorajojen suojelua voidaan 
arvioida tarkemmin vuosina 2016 ja 2017 tehtyjen vierailujen ja vuonna 2019 
tehdyn uuden vierailun jälkeen; kehottaa Kroatiaa jatkamaan käynnissä olevien 
toimien toteuttamista ja korjaamaan havaitut puutteet, jotka liittyvät erityisesti 
henkilöstön määrään ja maarajojen valvontavalmiuksiin; vaatii, että tulevalla 
vierailulla on myös arvioitava perusoikeuksien kunnioittamista sekä raportteja 
väkivallasta ja käännytyksistä;

Laaja-alaisten tietojärjestelmien käyttö oikeus- ja sisäasioiden alalla

11. panee merkille edistymisen uusien laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittämisessä ja 
niiden yhteentoimivuudessa; kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja asianomaisia 
virastoja noudattamaan suunniteltua täytäntöönpanoaikataulua ja asettamaan tämän 
aikataulun noudattamisen poliittiseksi painopisteeksi;

12. katsoo, että komissio ja neuvosto ovat laiminlyöneet vakavasti velvollisuutensa sen 
jälkeen, kun vuoden 2017 arvioinnin yhteydessä Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
havaittiin vakavia puutteita Schengenin tietojärjestelmän käytössä; muistuttaa 
kaikkia toimijoita 15. kesäkuuta 2020 komissiolle ja neuvoston 
puheenjohtajavaltiolle lähetetyissä kirjeissä esittämästään pyynnöstä katkaista 
Yhdistyneen kuningaskunnan yhteys välittömästi; muistuttaa kannastaan, jonka 
mukaan ”kolmantena maana Yhdistyneellä kuningaskunnalla ei voi olla pääsyä 
SIS-järjestelmään”;

Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden monivuotinen strateginen toimintapoliittinen 
sykli

13. suhtautuu myönteisesti Frontexin esittelemään Euroopan yhdennettyä 
rajaturvallisuutta koskevaan strategiseen riskianalyysiin, joka on uuden 
toimintapoliittisen syklin ensimmäinen vaihe;

Schengenin tulevaisuus

14. panee merkille, että viime vuosien erilaiset kriisit ovat vaarantaneet 
Schengen-alueen ja että toimia ratkaisujen löytämiseksi on tehostettava; panee tässä 
yhteydessä tyytyväisenä merkille komission aikomuksen hyväksyä Schengenin 
tulevaisuutta koskeva strategia ja pitää myönteisenä Schengen-foorumin 
perustamista, minkä pitäisi mahdollistaa myös korkean tason poliittiset keskustelut 
Schengenin tilasta ja tulevaisuudesta parlamentin ja neuvoston kanssa;

15. katsoo, että Schengenin rajasäännöstö, erityisesti sisärajatarkastuksia koskevien 
sääntöjen osalta, ei ole enää tarkoituksenmukainen ja edellyttää kiireellistä ja 
merkityksellistä uudistusta keskinäisen luottamuksen ja solidaarisuuden 
vahvistamiseksi sekä Schengen-alueen yhtenäisyyden ja täysimääräisen 
palauttamisen turvaamiseksi; korostaa, että sisärajavalvonnan palauttamisen olisi 
aina oltava viimeinen keino, jota käytetään rajoitetun ajan ja siinä määrin kuin 
valvonta on välttämätöntä ja oikeasuhteista havaittuun vakavaan uhkaan nähden, 



PE661.893v01-00 8/8 PR\1219555FI.docx

FI

samalla kun säilytetään ero eri oikeusperustojen välillä; katsoo, että aina kun jokin 
jäsenvaltio jatkaa rajavalvontaa, olisi sovellettava lisätakeita ja että tällaiset 
toimenpiteet olisi kaikissa olosuhteissa peruutettava heti, kun niiden taustalla olevat 
perusteet lakkaavat olemasta olemassa;

16. kehottaa parlamentin hallintoa perustamaan erityisen Schengen-alueen hallinnoinnin 
tukiyksikön, jotta parlamentti voi hoitaa asianmukaisesti Schengenin säännöstöön 
liittyvät demokraattiset valvonta- ja tarkastustehtävänsä;

°

° °

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
kansallisille parlamenteille ja Euroopan raja- ja merivartiovirastolle.


