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Muudatusettepanek 1
Auke Zijlstra

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Ühendkuningriik tagab 
Ühendkuningriigi 1981. aasta 
kodakondsusseaduse alusel elamisõiguse 
paljudele Rahvaste Ühenduse riikidele.
Kuna nõukogu määruses (EÜ) nr 
539/2001 sätestatud viisanõudest 
vabastamise ulatus ei ole selgelt 
piiritletud, peaks komisjon teostama 
täieliku mõju- ja riskihindamise, et 
täpsustada viisanõudest vabastamise 
konkreetset ulatust.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Oluline on tunnistada Põhja-
Iirimaa kodanike, kes suure reede 
kokkuleppe alusel võivad end Iiri 
kodanikeks pidada, ainulaadset ja erilist 
olukorda. Sellest tulenevalt peaksid 
Põhja-Iirimaa kodanikel Põhja-Iirimaal 
elades säilima kõik liidu kodakondsusega 
kaasnevad õigused ning neid ei tohiks 
kohelda kolmanda riigi kodanikena.
Viisavaba reisimise kord peaks Põhja-
Iirimaa kodanike suhtes kehtima 
kooskõlas kohaldatavate normidega.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Maria Grapini
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Ühendkuningriigi valitsus 
onteatanud oma kavatsusest mitte nõuda 
viisat EL-27 kodanikelt, kes 
reisivadlühikeseks ajaks Ühendkuningriiki 
äriasjus või turistina alates kuupäevast, 
millõpeb liidu õiguse kohaldamine 
Ühendkuningriigi suhtes. Juhul kui 
Ühendkuningriik kehtestab vähemalt ühe 
liikmesriigi kodanikele viisanõude, tuleks 
kohaldada [määruse (EÜ) nr 539/2001 
artikli 1 lõikes 4] sätestatud 
vastastikkusepõhimõtet. Selle põhimõtte 
rakendamisel peaksid Euroopa Parlament, 
nõukogu, komisjon ja liikmesriigid 
tegutsema viivitamata.

(6) Ühendkuningriigi valitsus on 
teatanud oma kavatsusest mitte nõuda 
viisat EL-27 kodanikelt, kes reisivad 
lühikeseks ajaks Ühendkuningriiki äriasjus 
või turistina alates kuupäevast, mil lõpeb
liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi 
suhtes. Juhul kui Ühendkuningriik 
kehtestab vähemalt ühe liikmesriigi 
kodanikele viisanõude, tuleks kohaldada 
[määruse (EÜ) nr 539/200127 artikli 1 
lõikes 4] sätestatud vastastikkuse 
põhimõtet. Selle põhimõtte rakendamisel 
viisanõude puhul peaksid Euroopa 
Parlament, nõukogu, komisjon ja 
liikmesriigid tegutsema viivitamata.

_________________

27 Vt joonealune märkus 23.

Or. ro

Muudatusettepanek 4
Emilian Pavel, Maria Gabriela Zoană

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Ühendkuningriigi valitsus 
onteatanud oma kavatsusest mitte nõuda 
viisat EL-27 kodanikelt, kes 
reisivadlühikeseks ajaks Ühendkuningriiki 
äriasjus või turistina alates kuupäevast, 
millõpeb liidu õiguse kohaldamine 
Ühendkuningriigi suhtes. Juhul kui 
Ühendkuningriik kehtestab vähemalt ühe 
liikmesriigi kodanikele viisanõude, tuleks 
kohaldada [määruse (EÜ) nr 539/2001 
artikli 1 lõikes 4]27 sätestatud 
vastastikkusepõhimõtet. Selle põhimõtte 
rakendamisel peaksid Euroopa Parlament, 

(6) Ühendkuningriigi valitsus on 
teatanud oma kavatsusest mitte nõuda 
viisat EL-27 kodanikelt, kes reisivad 
lühikeseks ajaks Ühendkuningriiki äriasjus 
või turistina alates kuupäevast, mil lõpeb
liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi 
suhtes. Juhul kui Ühendkuningriik 
kehtestab vähemalt ühe liikmesriigi 
kodanikele viisanõude, tuleks kohaldada 
käesolevas määruses sätestatud 
vastastikkuse põhimõtet. Selle põhimõtte 
rakendamisel peaksid Euroopa Parlament, 
nõukogu, komisjon ja liikmesriigid 
tegutsema viivitamata.
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nõukogu, komisjon ja liikmesriigid 
tegutsema viivitamata.

_________________

27 Vt joonealune märkus 23.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Emilian Pavel, Maria Gabriela Zoană

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Seega tuleks Ühendkuningriik Briti 
kodanike („British citizens“) osas kanda 
[määruse (EÜ) nr 539/2001]28 II lisasse.

(7) Seega tuleks Ühendkuningriik Briti 
kodanike („British citizens“) osas kanda 
[määruse (EÜ) nr 539/2001]28 II lisasse. 
See sõltub aga täielikult sellest, kas ka 
Ühendkuningriik võimaldab vastastikusel 
ja mittediskrimineerival alusel toimuvat 
viisavaba reisimist kõigile liidu 
kodanikele kooskõlas täieliku 
vastastikkuse ja diskrimineerimiskeelu 
põhimõttega. Selleks tuleks kasutusele 
võtta eriotstarbeline vastastikuse 
viisavabaduse mehhanism, et võtta 
arvesse endise liikmesriigi staatusest 
tulenevat ainulaadset olukorda.

_________________ _________________

28 Vt joonealune märkus 23. 28 Vt joonealune märkus 23.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Seega tuleks Ühendkuningriik Briti 
kodanike („British citizens“) osas kanda 
[määruse (EÜ) nr 539/2001]28 II lisasse.

(7) Seega tuleks Ühendkuningriik Briti 
kodanike („British citizens“) osas kanda 
[määruse (EÜ) nr 539/2001]28 II lisasse. 
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See sõltub aga täielikult sellest, kas ka 
Ühendkuningriik võimaldab vastastikusel 
ja mittediskrimineerival alusel toimuvat 
viisavaba reisimist kõigile liidu 
kodanikele kooskõlas täieliku 
vastastikkuse ja diskrimineerimiskeelu 
põhimõttega. Selleks tuleks kasutusele 
võtta eriotstarbeline vastastikuse 
viisavabaduse mehhanism, et võtta 
arvesse endise liikmesriigi staatusest 
tulenevat ainulaadset olukorda.

_________________ _________________

28 Vt joonealune märkus 23. 28 Vt joonealune märkus 23.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Seega tuleks Ühendkuningriik Briti 
kodanike („British citizens“) osas kanda 
[määruse (EÜ) nr 539/2001]28 II lisasse.

(7) Seega tuleks Ühendkuningriik Briti 
kodanike („British citizens“) osas kanda 
[määruse (EÜ) nr 539/2001]28 II lisasse. 
See sõltub aga täielikult sellest, kas ka 
Ühendkuningriik võimaldab vastastikusel 
ja mittediskrimineerival alusel toimuvat 
viisavaba reisimist kõigile liidu 
kodanikele kooskõlas täieliku 
vastastikkuse ja diskrimineerimiskeelu 
põhimõttega.

_________________ _________________

28 Vt joonealune märkus 23. 28 Vt joonealune märkus 23.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Suure reede kokkuleppes on 
liidule viidatud 15 korral ning Põhja-
Iirimaa inimesed hääletasid liitu jäämise 
poolt. Seepärast on oluline, et 
Ühendkuningriigi lahkumine liidust ei 
häiriks suure reede kokkuleppes ja 
hilisemates kokkulepetes määratletud 
põhja-lõunasuunalise koostöö valdkondi 
ega takistaks suure reede kokkuleppe 
kõikide osade täielikku rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Põhja-Iirimaa kodanikud, kes 
jäävad suure reede kokkuleppe kohaselt 
liidu kodanikeks, peaksid Põhja-Iirimaal 
elades säilitama liidu kodakondusega 
kaasnevad õigused kogu ulatuses, 
sh Euroopa ravikindlustuskaardi 
kasutamise võimalus, Euroopa õppetasud 
ja poliitiline esindatus Euroopa 
Parlamendis.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesolev määrus peaks jõustuma 
30. märtsil 2019 – päeval, mil 
Ühendkuningriik liidust välja astub.

(14) Käesolev määrus peaks jõustuma 
esimesel päeval pärast seda, mil 
Ühendkuningriik liidust välja astub.
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Or. ro

Muudatusettepanek 11
Emilian Pavel, Maria Gabriela Zoană

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui Ühendkuningriik kehtestab 
vähemalt ühe liikmesriigi kodanikele 
viisanõude, kohaldatakse [määruse (EÜ) 
nr 539/2001 artikli 1 lõikes 4]40 sätestatud 
vastastikkuse põhimõtet. Selle põhimõtte 
rakendamisel tegutsevad Euroopa 
Parlament, nõukogu, komisjon ja 
liikmesriigid viivitamata.

Erandina [määruse (EÜ) nr 539/2001 
artikli 1 lõikes 4]40 sätestatust 
kohaldatakse juhul, kui Ühendkuningriik 
kehtestab vähemalt ühe liikmesriigi 
kodanikele viisanõude, järgmisi sätteid.
a) pärast viisanõude kehtima hakkamist 
teavitab asjaomane liikmesriik viivitamata 
komisjoni ning annab sellest kirjalikult 
teada Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule; teates peab olema märgitud 
viisanõude kehtima hakkamise kuupäev 
ning see, millist liiki reisidokumente ja 
viisasid nõue puudutab.
b) käesoleva lõike punktis a osutatud teate 
saamisele järgneva 72 tunni jooksul võtab 
komisjon kooskõlas artikliga 4 c, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, 
vastu delegeeritud õigusakti, et 12 kuuks 
ajutiselt peatada nimetatud määruse II 
lisa kohaldamine kõikide 
Ühendkuningriigi kodanike suhtes.
Delegeeritud õigusaktis määratakse 
kindlaks II lisa kohaldamise peatamise 
alguskuupäev, mis saabub 120 päeva 
jooksul delegeeritud õigusakti 
jõustumisest, võttes arvesse liikmesriikide 
konsulaatide käsutuses olevaid ressursse.
Delegeeritud õigusaktis lisatakse 
Ühendkuningriigi nime järele joonealune 
märkus, milles selgitatakse, et 
viisanõudest vabastamine peatatakse 
kõikide Ühendkuningriigi kodanike 
suhtes ja täpsustatakse peatamise kestus.
Välja arvatud juhul kui komisjon esitab 
punktis e osutatud seadusandliku 
ettepaneku, mille korral käesoleva punkti 
esimeses lauses osutatud peatamise 
kestust pikendatakse automaatselt sellise 
ettepaneku jõustumise kuupäevani ning 
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jõustub Ühendkuningriiki käsitleva viite 
ülekandmine II lisast I lisasse, 
pikendatakse käesoleva punkti esimese 
lause kohaselt vastuvõetud delegeeritud 
õigusaktis sätestatud viisanõudest 
vabastamise peatamise kestust 
automaatselt seni, kuni Ühendkuningriik 
kaotab asjaomase liikmesriigi või 
asjaomaste liikmesriikide kodanike suhtes 
viisanõude ja taastab kõikide 
liikmesriikide kodanike suhtes viisavaba 
reisimise korra. Käesoleva punkti 
kolmandas lauses osutatud joonealust 
märkust muudetakse vastavalt. Ilma et see 
piiraks määruse (EÜ) nr 539/2001 artikli 4 
kohaldamist, nõutakse kõikidelt 
Ühendkuningriigi kodanikelt kõnealuse 
peatamise kestuse ajal liikmesriikide 
välispiiride ületamisel viisa olemasolu;
c) komisjon võtab vahetult pärast punktis 
b osutatud delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukoguga konsulteerides koos 
Ühendkuningriigi asutustega meetmeid 
viisavaba liikumise taastamiseks ning 
teavitab viivitamata Euroopa Parlamenti 
ja nõukogu võetud meetmetest;
d) mis tahes järgnev teade, mille mõni 
muu liikmesriik esitab punkti a alusel 
punkti b kohaselt vastu võetud meetmete 
kohaldamise ajal, integreeritakse 
käimasolevatesse menetlustesse, ilma et 
pikendataks nendes punktides sätestatud 
tähtaegu või kestusi;
e) kui Ühendkuningriik ei ole punktis b 
osutatud delegeeritud õigusakti 
jõustumisest kuue kuu jooksul viisanõuet 
kaotanud, võib komisjon esitada määruse 
(EÜ) nr 539/2001 muutmiseks 
seadusandliku ettepaneku, et kanda viide 
Ühendkuningriigile määruse II lisast üle 
I lisasse;
f) kui Ühendriik viisanõude kaotab, 
teavitab/teavitavad asjaomane liikmesriik 
/ asjaomased liikmesriigid viivitamata 
komisjoni ning annab/annavad sellest 
teada Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Punkti b kohaselt vastuvõetud 
delegeeritud õigusakt kaotab kehtivuse 
seitse päeva pärast käesoleva punkti 
esimeses lauses osutatud avaldamist.
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Juhul kui Ühendkuningriik on 
kehtestanud viisanõude kahe või rohkema 
liikmesriigi kodanikele, kaotab 
delegeeritud õigusakt kehtivuse seitse 
päeva pärast seda, kui avaldatakse teade 
viimase liikmesriigi kohta, kelle 
kodanikele viisanõue kehtestati.
Punkti b kolmandas lauses viidatud 
joonealune märkus kustutatakse 
asjaomase delegeeritud õigusakti 
kehtivuse kaotamisel. Komisjon tagab, et 
kehtivuse kaotamist käsitlev teave 
avaldatakse viivitamata Euroopa Liidu 
Teatajas. Juhul kui Ühendkuningriik 
tühistab viisanõude, aga liikmesriik või 
liikmesriigid ei ole komisjoni sellest 
käesoleva punkti esimese lause kohaselt 
teavitanud, korraldab komisjon 
viivitamata omal algatusel käesoleva 
punkti viiendas lauses osutatud 
avaldamise ning kohaldatakse käesoleva 
punkti teist lauset.
Selle põhimõtte rakendamisel tegutsevad 
Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon 
viivitamata.
Käesoleva artikli alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud 
sellele vastuväiteid või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle 
tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 
et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.

_________________ _________________

40 Vt joonealune märkus 23. 40 Vt joonealune märkus 23.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub 30. märtsil 2019. Käesolev määrus jõustub esimesel päeval 
pärast seda, mil Ühendkuningriik liidust 
välja astub.

Or. ro


	1174204ET.docx

