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OIKAISU 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2017/2226, annettu 30 päivänä 

marraskuuta 2017, rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta jäsenvaltioiden ulkorajat 

ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä 

koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin 

lainvalvontatarkoituksissa sekä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn 

yleissopimuksen ja asetusten (EY) N:o 767/2008 ja (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta 

(EUVL L 327, 9.12.2017, s. 20.) 

(ensimmäisessä käsittelyssä 25. lokakuuta 2017 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta 

edellä mainitun asetuksen antamiseksi 

P8_TA(2017)0411) 

(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)) 

 

Oikaistaan Euroopan parlamentin työjärjestyksen 231 artiklan mukaisesti edellä mainittu 

asetus seuraavasti: 

Sivulla 25, johdanto-osan 32 kappaleen toiseksi viimeisessä virkkeessä: 

on: 

"Sellaisten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY (2) mukaista 

oleskelukorttia vailla olevien kolmansien maiden kansalaisten osalta, jotka ovat direktiivin 

2004/38/EY soveltamisalaan kuuluvan unionin kansalaisen perheenjäseniä tai jotka ovat 

unionin oikeuden …", 

pitää olla: 

"Sellaisten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY (2) mukaista 

oleskelukorttia tai asetuksen (EY) N:o 1030/2002 (3) mukaista oleskelulupaa vailla olevien 
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kolmansien maiden kansalaisten osalta, jotka ovat unionin kansalaisen perheenjäseniä, joihin 

sovelletaan direktiiviä 2004/38/EY, tai jotka ovat unionin oikeuden … 

__________________ 

(3) Neuvoston asetus (EY) N:o 1030/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, kolmansien 

maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta (EYVL L 157, 15.6.2002, s. 1).". 

Sivulla 30, 2 artiklan 3 kohdan f alakohdassa: 

on: 

"… sekä Vatikaanivaltion myöntämien passien haltijoihin;" 

pitää olla: 

"… sekä Vatikaanivaltion tai Pyhän istuimen myöntämän passin haltijoihin;". 

 

Sivulla 40, 16 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa: 

on: 

"d) lyhytaikaisen viisumin viisumitarran numero … ja tapauksen mukaan lyhytaikaisen 

viisumin voimassaolon päättymispäivä;", 

pitää olla: 

"d) tapauksen mukaan lyhytaikaisen viisumin viisumitarran numero … ja lyhytaikaisen 

viisumin voimassaolon päättymispäivä;". 

Sivulla 52, 35 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan ensimmäisessä virkkeessä: 

on: 

"… tai jos hänellä on Vatikaanivaltion myöntämä passi, hänen on ilmoitettava …"; 

pitää olla: 

" … tai jos hänellä on Vatikaanivaltion tai Pyhän istuimen myöntämä passi, hänen on 

ilmoitettava …". 

 


