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Eurooppalainen raja- ja merivartiosto ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta raja- ja 
merivartiostosta sekä neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS, Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1052/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 2016/1624 kumoamisesta (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 
2018/0330A(COD))
(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2018)0631),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan sekä 77 artiklan 2 kohdan b ja d alakohdan ja 79 artiklan 2 kohdan 
c alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C8-0406/2018),

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

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 12. joulukuuta 2018 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean 6. helmikuuta 2019 antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 21. maaliskuuta 2019 tekemän päätöksen, 
jolla kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle myönnettiin lupa 
jakaa edellä mainittu komission ehdotus ja laatia siitä kaksi erillistä 
lainsäädäntömietintöä,

– ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan 
mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 1. huhtikuuta 

1 EUVL C 110, 22.3.2019, s. 62.
2 EUVL C 168, 16.5.2019, s. 74.



2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
mietinnön sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A8-0076/2019),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan parlamentin ja neuvoston yhteisen 
lausuman;

3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.



P8_TC1-COD(2018)0330A

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. huhtikuuta 
2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi 
eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä asetusten (EU) N:o 1052/2013 ja (EU) 
2016/1624 kumoamisesta

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa 
lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2019/1896.)



LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteinen lausuma mahdollisista keinoista varmistaa 

Euroopan raja- ja merivartioviraston houkuttavuus

Euroopan raja- ja merivartioviraston tilanteen odotetaan tulevina vuosina olevan haastava, 

kun se pyrkii täyttämään poikkeukselliset tarpeet, jotka koskevat pätevän henkilöstön 

palvelukseenottoa mahdollisimman laajalta maantieteelliseltä alueelta, kouluttamista ja 

palveluksessa pitämistä. Kun otetaan huomioon toisaalta viraston toimeksianto ja sen 

henkilöstön suuri määrä, on erittäin tärkeää tutkia keinoja varmistaa viraston houkuttavuus 

työnantajana mukauttamalla viraston Varsovan-henkilöstön palkkoja sovellettavan unionin 

oikeuden mukaisesti.

Euroopan parlamentti ja neuvosto pyytävätkin komissiota arvioimaan tällaisen asianmukaisen 

järjestelyn perustaa ja yksityiskohtia etenkin, kun se antaa ehdotuksia neuvoston asetuksessa 

(ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/681 vahvistettujen Euroopan unionin virkamiehiin 

sovellettavien henkilöstösääntöjen ja Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien 

palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta. Tällaisen mahdollisen järjestelyn on oltava oikeassa 

suhteessa asetettujen tavoitteiden merkitykseen, eikä se saa aiheuttaa unionin toimielinten, 

elinten, toimistojen ja virastojen henkilöstön eriarvoista kohtelua, kun mainitut unionin 

toimielimet, elimet, toimistot ja virastot ovat vastaavassa tilanteessa. 

1 EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1. 


