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Liikkuvuus pitkäaikaista oleskelua varten myönnetyn viisumin nojalla ***I 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 9. maaliskuuta 2010 ehdotuksesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin sopimuksen soveltamisesta 

tehdyn yleissopimuksen ja asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta sellaisten 

henkilöiden liikkumisen osalta, joilla on pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitettu viisumi 

(KOM(2009)0091 – C6-0076/2009 – 2009/0028(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(KOM(2009)0091), 

 

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 62 artiklan 

2 kohdan a alakohdan ja 3 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 

Euroopan parlamentille (C6-0076/2009), 

 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2009)0090), 

 

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 67 artiklan ja 63 artiklan ensimmäisen 

kohdan 3 alakohdan a alakohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia 

kyseisestä ehdotuksesta (C6-0107/2009), 

 

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

"Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutukset käynnissä oleviin toimielinten 

päätöksentekomenettelyihin" (KOM(2009)0665), 

 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan ja 77 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan sekä 79 artiklan 2 kohdan a 

alakohdan, 

 

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta 

oikeusperustasta, 

 

– ottaa huomioon neuvoston edustajan 24. helmikuuta 2010 päivätyllä kirjeellä antaman 

sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti, 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 ja 37 artiklan, 

 

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 

mietinnön ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A7-0015/2010), 

 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

 

2. katsoo menettelyn 2009/0025(COD) rauenneen, kun komission ehdotuksen 

(KOM(2009)0090) ja siihen liittyvien mietintöluonnosten sisältö sisällytettiin 



menettelyyn 2009/0028(COD); 

 

3. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin ja neuvoston 

yhteisen lausuman; 

 

4. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos 

se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 

ehdotuksella; 

 

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 
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Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 9. maaliskuuta 

2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2010 antamiseksi 

Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen ja asetuksen 

(EY) N:o 562/2006 muuttamisesta sellaisten henkilöiden liikkumisen osalta, joilla on 

pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitettu viisumi 

 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa 

lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 265/2010.) 

 

 

LIITE 

 

 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON LAUSUMA 

 

 

Euroopan parlamentti ja neuvosto tunnustavat, että on tärkeää, että Euroopan unionin tasolla 

on olemassa kattavat ja yhdenmukaiset säännöt, jotka mahdollistavat korkeatasoisen 

henkilötietojen suojan toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) puitteissa. 

 

Jos SIS II:n täytäntöönpanossa ilmenee uusia merkittäviä viivytyksiä, jotka ulottuvat vuotta 

2012 pitemmälle, Euroopan parlamentti ja neuvosto kehottavat komissiota esittämään 

tarvittavia lainsäädäntöehdotuksia, joilla Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn 

yleissopimuksen kyseisiä määräyksiä muutetaan siten, että Schengenin tietojärjestelmään 

syötetyille henkilötiedoille taataan suojataso, joka vastaa SIS II:ta varten luotuja standardeja. 

 

 


