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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud 

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 
 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 

tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 

õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 

kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 

päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 

viide muudetavale sättele.  

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud 

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 

tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 

tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 

kriipsutatud.  

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 

lõpliku teksti vormistamiseks 
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle 

kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle 

kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Ukraina) 

(COM(2016)0236 – C8-0150/2016) – 2016/0125(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2016)0236), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 77 lõike 2 

punkti a, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-

0150/0216), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning 

väliskomisjoni ja õiguskomisjoni arvamusi (A8-0274/2016), 

1. võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 

seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 



 

PE585.521v02-00 6/15 RR\1105569ET.docx 

ET 

SELETUSKIRI 

Euroopa Komisjoni ettepaneku eesmärk on muuta määrust (EÜ) nr 539/2001 ja kanda 

Ukraina II lisasse, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide nimekiri, kelle kodanikud 

on liikmesriikide välispiiride ületamisel viisanõudest vabastatud. Ettepaneku õiguslik alus on 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 77 lõike 2 punkt a. Kuna Ukraina on juba vabastanud 

viisanõudest kõik ELi kodanikud, kes viibivad Ukrainas kuni ühe aasta, ei ole biomeetrilise 

passiga Ukraina kodanike viisanõudest vabastamiseks kehtestatud tingimust, et Ukraina 

sõlmiks ELiga viisavabastuse lepingu. 

 

Alates Euroopa Liidu ja Ukraina vahel viisanõude kaotamise dialoogi alustamisest 2008. aasta 

oktoobris on komisjon avaldanud kuus eduaruannet 2010. aasta novembris esitatud 

viisanõude kaotamise tegevuskava rakendamise kohta. Eduaruannetes tuuakse esile alates 

2014. aastast tehtud märkimisväärsed ja kiired edusammud ning tegevuskava teise etapi 

avamine, vaatamata riigis valitsevale erakorralisele olukorrale ning sise- ja 

välisprobleemidele. 18. detsembril 2015. aastal vastu võetud viimases eduaruandes leidis 

komisjon, et Ukraina on teinud nõutavaid edusamme ja täitnud kõik viisanõude kaotamise 

tegevuskavas sätestatud kriteeriumid. Raportöör väljendab heameelt selle üle, et viisanõude 

kaotamise dialoog on osutunud tõhusaks vahendiks, millega edendada keerulisi ja põhjalikke 

reforme, eelkõige justiits- ja siseküsimuste valdkonnas. Samuti tõstab raportöör esile Ukraina 

ametiasutuste ja kodanikuühiskonnaga käesoleva raporti ettevalmistamisel tehtud vägagi 

positiivset koostööd.  

 

Viisanõude kaotamine on osa Ukraina ja Euroopa Liidu vahelisest järjest tihedamast 

partnerlusest. Ukraina on Euroopa naabruspoliitikas ja idapartnerluses oluline partnerriik. 

2014. aasta juunis allkirjastatud assotsieerimisleping ja selle samaaegne ratifitseerimine 

Ukraina Ülemraada ja Euroopa Parlamendi poolt 2015. aasta septembris on olulise märgilise 

tähendusega ning tunnistus ELi ja Ukraina ühisest soovist teineteisele poliitilise 

assotsieerumise ja majandusliku integratsiooni põhimõtte alusel oluliselt läheneda. 

Biomeetrilist passi kasutavatele Ukraina kodanikele viisanõude kaotamine on selle ühise 

soovi konkreetne väljendus ning Ukraina rahva väljendatud soov tagada oma riigis rahu ja 

stabiilsus ning liikuda ELi ja reformide suunas.  

 

Lisaks aitab viisanõude kaotamine tihendada inimestevahelisi kontakte. Samuti võimaldab see 

süvendada majandus- ja kultuurisidemeid ning intensiivistada poliitilist dialoogi mitmes 

küsimuses, nagu inimõigused ja põhivabadused. Raportöör tuletab viisanõude kaotamise 

puhul ühtlasi meelde vastastikkuse põhimõtet. Viisanõude kaotamisest saavad ühtmoodi kasu 

nii Euroopa Liidu kui ka Ukraina kodanikud. Lühiajalise viisa nõudest loobumine võimaldab 

ühtlasi anda panuse uute majanduslike võimaluste loomiseks, kuna ajutiselt jõustub põhjalik 

ja laiaulatuslik vabakaubanduspiirkond, mis on assotsieerimislepingu majanduslik osa. 

Poliitilises plaanis on Ukrainas alates 2013. aasta novembris Maidani väljakul toimunud 

rahumeelsetest meeleavaldustest ning 2014. aasta presidendi- ja parlamendivalimistest aset 

leidnud oluline poliitiline ja demokraatlik muutus. Ukrainal on praegu võimalus välja 

kujundada tõeline demokraatia ja moderniseerida seda ning tagada õigusriik. Euroopa Liit 

toetab Ukrainat selles protsessis, mis nõuab pidevate ja kestvate pingutuste tegemist. 

Viisanõude kaotamise tegevuskava on sellele protsessile igakülgselt kaasa aidanud, eelkõige 

dokumentide turvalisuse (sh kõige rangematele rahvusvahelistele standarditele vastavate ja 

tegevuskavas sätestatud miinimnõudeid ületavate biomeetriliste passide väljastamine ning 
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viisainfosüsteemi kasutuselevõtmine), piirikontrolli, korruptsioonivastase võitluse (nelja 

olulise asutuse loomine selles valdkonnas) ning organiseeritud kuritegevuse ja rahapesu 

vastase võitluse valdkonnas. Sellega seoses toetab raportöör täielikult Ukraina ja Europoli 

vahel strateegilise ja operatiivkoostöö kokkuleppe sõlmimist, mis peaks peatselt aset leidma. 

Raportöör rõhutab lisaks sellele, et nagu kõikidel käesoleva muudetud määruse II lisasse 

kandmise juhtudel, tuleb viisanõude kaotamise protsessi kestel täidetud kriteeriumidest ka 

hiljem kinni pidada. Viisanõude kaotamise dialoogi raames tehtud edusammude üle tuleks 

assotsieerimislepinguga seotud muude dialoogide raames teostada hoolikat järelevalvet, 

eelkõige korruptsioonivastase võitluse osas, millele tuleb eraldada piisavalt rahalisi vahendeid 

ja mille eeldus on kindel poliitiline tahe.  

 

Raportöör on samuti arvesse võtnud liikuvust ning rände ja julgeolekuga seotud riske. 

Raportöör toonitab, et hetkel on Ukraina kodanikele ELi viisa andmisest keeldumise määr alla 

2%. ELi ja Ukraina vahel 2007. aasta novembris sõlmitud tagasivõtuleping õigusliku aluseta 

riigis viibivate rändajate tagasisaatmiseks on üks kõige edukamalt toimivatest lepingutest 

üldse, mille puhul tegelik tagasisaatmise määr on üle 80%, mis annab tunnistust selles 

valdkonnas tehtavast suurepärasest koostööst ja võimaldab maandada rändega seotud riske. 

Raportöör ergutab Ukrainat jätkama tööd piiripunktide lisamisel Interpoli andmebaasi, 

biomeetriliste passide väljastamisel ning teavituskampaania korraldamisel ELi viisavaba 

reisimisega kaasnevate õiguste ja kohustuste kohta. Euroopa Liit ja Ukraina peavad erilist 

tähelepanu pöörama inimkaubandusele ning viisavabaduse kuritarvitamisele 

inimkaubandusega seotud kuritegelike võrgustike poolt.  

 

Raportöör on ühtlasi seisukohal, et Euroopa Komisjoni käesoleva ettepaneku poolt 

hääletamisega kinnitab Euroopa Parlament seda, et iga riik, kes on kõik kriteeriumid täitnud, 

võib jõuda viisarežiimis viisanõude kaotamiseni, ja tuletab meelde, et kriteeriumeid, mille 

alusel viisanõue kaotatakse, tuleb täita ka pärast otsuse jõustumist. Selle meetodi järgimisest 

sõltub Euroopa Liidu kui kolmandate riikide ja veelgi enam ELile lähenevate riikide 

partnerriigi usaldusväärsus ja usutavus. Nimetatud meetod tähendab, et õigusriigi, õiguse ja 

rahvusvahelise õiguse ülimuslikkuse põhimõtete austamine on Euroopa Liidu aluspõhimõte, 

ka Krimmi Autonoomse Vabariigi ja Sevastopoli linna Venemaa Föderatsiooni poolt 

ebaseadusliku annekteerimise kontekstis.  

 

Lõppkokkuvõttes soovitab raportöör, võttes arvesse viisanõude kaotamise tegevuskava 

kriteeriumide läbivaatamist ja asjaolu, kui oluline on viisanõude kaotamine Euroopa Liidu ja 

Ukraina kodanike jaoks, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni liikmetel 

käesolevat raportit toetada. 
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7.7.2016 

VÄLISKOMISJONI ARVAMUS 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 

määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab 

välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on nõudest 

vabastatud (Ukraina) 

(COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)) 

Arvamuse koostaja: Jacek Saryusz-Wolski 

 

LÜHISELGITUS 

Väliskomisjon on korduvalt toetanud viisade väljastamise lihtsustamist ja viisanõude 

kaotamist idapartnerluse riikide jaoks, sest see on oluline vahend ELi välis- ja 

julgeolekupoliitikas ning see aitab edendada kontakte inimeste vahel ja suhteid ELiga. Seda 

peetakse meie poliitika üheks alussambaks, mida ELi liikmesriikide riigipead on 

tippkohtumiste ajal korduvalt rõhutanud, ja see on idapartnerluse riikide kodanikele tugevalt 

toetav märguanne. 

  

Viisanõude kaotamise dialoogi Ukrainaga alustati 2008. aasta oktoobris, viisalihtsustus- ja 

tagasivõtulepingud jõustusid 1. jaanuaril 2008. aastal ja neid muudeti 2013. aastal. Viimasel 

kahel aastal on Ukraina teinud viisanõude kaotamise tegevuskava rakendamises 

märkimisväärseid edusamme, mida komisjon on viimases kahes eduaruandes tunnustanud.  

  

Ukrainale tuleks kiiremas korras ja ilma edasiste viivitusteta anda viisavabadus, tunnustamaks 

riigi saavutusi Euroopa suunal kaks aastat pärast EuroMaidani meeleavaldusi, kus Ukraina 

rahvas võitles oma Euroopa-orientatsiooni ja Euroopa demokraatlike väärtuste eest. 

  

Reformiprotsessi edasiseks stimuleerimiseks tuleks kasutusele võtta järelevalvemehhanism, 

mis tagaks ELile mõjutusvahendi korruptsioonivastaste ja õigusriigi põhimõtet järgivate 

õigusaktide jätkuva rakendamise jälgimisel. Praegusest viisanõudest vabastuse peatamise 

korrast ei piisa, sest see keskendub ainult ränderiskidele ja seda tuleks täiustada nõutud 

standardite ja kriteeriumite jätkuva täitmisega. 

  
Ukrainale viisavabaduse andmise otsust ei tohiks järelevalvemehhanismi loomiseni edasi 

lükata. Viisavabadus tuleks anda praegu, seda aga tingimusel, et viisanõudest vabastuse 

peatamise mehhanism kehtestatakse automaatselt kohe, kui vastav kord on välja töötatud.  
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Viimasel kahel aastal, alates EuroMaidanist ja meeleavaldustest ajendatud muudatustest on 

Ukraina alustanud ambitsioonikate ja kõikehõlmavate reformidega, mille eesmärgiks on luua 

tõeline demokraatlik süsteem ja korralikult toimiv majandus. Nende reformide edukus peaks 

võimaldama Ukrainal muutuda postsovetlikust riigist euroopalikuks riigiks. Alates 2014. 

aastast on Ukrainas tehtud enneolematuid pingutusi reformide teostamiseks. Nagu komisjon 

tunnistas, on vajalike reformide elluviimisel tehtud edusamme, sealhulgas 

korruptsioonivastases võitluses, prokuratuuri ja kohtusüsteemi reformimises, ning 

demokraatlike institutsioonide ja õigusriigi tugevdamisel. Neid reformid tuleb aga täies 

ulatuses ellu viia. See ülesanne ei ole veel kaugeltki täidetud. Uus valitsus peab ilmutama 

vajalikku otsustavust, et jätkata reformide ja poliitilise stabiilsuse edendamist, mis, nagu ka 

rahva toetus, on edu saavutamiseks esmatähtis. Viisavabaduse andmine tähendab viisanõude 

kaotamise tegevuskavas sätestatud kriteeriumite eduka täitmise tunnustamist. Ühtlasi on see 

ELi sümboolne, kuid selgelt tuntav toetusavaldus Ukrainale ja selle kodanikele. 

 

****** 

Väliskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil teha 

Euroopa Parlamendile ettepaneku võtta vastu esimese lugemise seisukoht, võttes üle 

komisjoni ettepaneku. 
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NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS 

Pealkiri Loetelu, milles on nimetatud kolmandad riigid, kelle kodanikel peab 

välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle 

kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Ukraina) 

Viited COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD) 

Vastutav komisjon 

 istungil teada andmise kuupäev 
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27.9.2016 

ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 

määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab 

välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest 

nõudest vabastatud (Ukraina) 

(COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)) 

Arvamuse koostaja: Heidi Hautala 

 

 

LÜHISELGITUS 

Õiguskomisjon on viimase aasta jooksul tähelepanelikult jälginud Ukrainas toimuvat, eriti 

kohtusüsteemi ja avaliku halduse reformi ning märkimisväärset õigusloometööd, sh 

põhiseaduse muutmisi ja õigusaktide ELi õigusega vastavusse viimist, mis on nimetatud 

ajavahemikul toimunud. 

Õiguskomisjoni liikmetest koosnev delegatsioon külastas Kiievit 2015. aasta septembris, et 

uurida, kuidas Euroopa Parlament saaks aidata kohalikke õigusasutusi – ning ettevõtjaid ja 

kodanikke – tugevdada seoseid ja parandada suhteid nendes küsimustes. Sellele visiidile 

järgnes 2016. aasta juunis Brüsselis koostöös komisjoni, ELi nõuandemissiooni (EUAM 

Ukraine) ja Euroopa Nõukoguga korraldatud avalik kuulamine, kus osalesid kõnealustes 

valdkondades tegutsevad Ukraina avaliku ja erasektori sidusrühmad. 

Komisjon on kahes viimases eduaruandes tunnistanud, et Ukraina on saavutanud 

märkimisväärseid edusamme viisanõude kaotamise tegevuskava rakendamisel. Selle puhul 

tuleks anda Ukrainale viisavabadus, kuid kasutusele peavad olema võetud mehhanismid, mille 

abil tõhusalt jälgida assotsieerimislepingu rakendamist, eriti kohtusüsteemi ja avaliku halduse 

reformi valdkonnas. 

Õiguskomisjon väljendab suurt heameelt märkimisväärsete edusammude pärast, mida 

tunnustati komisjoni aruannetes ning mida komisjoni liikmed ka ise eespool osutatud visiidi ja 

avaliku kuulamise käigus nägid ja kuulsid. Sellegipoolest tuleb märkida, et saavutatud edu 

konkreetseid tulemusi ei tule üksnes kinnitada, vaid nendele toetudes tuleb jätkata, et 

kindlustada õigusriiki Ukraina ühiskonna kõikides aspektides ning tagada, et otsus anda 

viisavabadus ja võimalikud uued sarnased ELi meetmed Ukrainas aitavad kaasa riigi 

lähenemisele ELi õigusele ja Euroopa õigustraditsioonile. 
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Õiguskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil teha 

Euroopa Parlamendile ettepanek võtta vastu esimese lugemise seisukoht, võttes üle komisjoni 

ettepaneku. 
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NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS 

Pealkiri Loetelu, milles on nimetatud kolmandad riigid, kelle kodanikel peab 

välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle 
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