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Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja 

ylittäessään, ja ne kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei 

koske ***I 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 27. helmikuuta 2014 ehdotuksesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista 

maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista 

maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 

muuttamisesta (COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2012)0650), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 

ja 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 

Euroopan parlamentille (C7-0371/2012), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan, 

– ottaa huomioon neuvoston edustajan 5. helmikuuta 2014 päivätyllä kirjeellä antaman 

sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan, 

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 

(A7-0373/2013), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja 

komission lausuman; 

3. panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman; 

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

aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 



P7_TC1-COD(2012)0309 

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 27. helmikuuta 2014, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2014 antamiseksi luettelon 

vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja 

ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, 

annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta 

 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista 

säädöstä, asetusta (EU) N:o 509/2014.) 

 



LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE 

 

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuma Kolumbian ja Perun arvioinnin 

jatkamisesta 

Euroopan parlamentti ja neuvosto toteavat tarpeen arvioida edelleen, täyttävätkö Kolumbia ja 

Peru asiaankuuluvat perusteet, ennen kuin komissio esittää neuvostolle suosituksia päätöksiksi, 

joilla valtuutetaan käynnistämään neuvottelut viisumivapautta koskevasta sopimuksista näiden 

maiden kanssa.  

Komissio sitoutuu käynnistämään nämä arvioinnit viipymättä ja välittämään ne Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle mahdollisimman pian tämän asetuksen voimaantulon jälkeen. 

Euroopan parlamentti ja neuvosto panevat merkille tämän komission sitoumuksen. 

 

Komission lausuma Euroopan parlamentille annettavista tiedoista 

Komissio panee tyytyväisenä merkille, että Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet 

asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamista koskevan komission ehdotuksen, jolla pyritään 

ajantasaistamaan liitteet, jotka sisältävät luettelot kolmansista maista, joiden kansalaisilla on 

oltava viisumi, sekä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske. 

Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista 20 päivänä lokakuuta 2010 tehdyn 

puitesopimuksen ja erityisesti sen 23 kohdan mukaisesti komissio toteaa olevansa sitoutunut 

toimittamaan Euroopan parlamentille säännöllisesti tietoja niiden viisumivapautta koskevien 

neuvottelujen kulusta, jotka aiheutuvat tiettyjen maiden siirtämisestä asetuksen (EY) N:o 

539/2001 liitteeseen II. Komissio antaa ajantasaiset tiedot Euroopan parlamentin 

asiaankuuluville elimille vähintään kahdesti vuodessa. 

 


