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ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ***I
Euroopa Parlamendi 5. juuli 2018. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi reisiinfo ja -
lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 515/2014, (EL) 2016/399 ja 
(EL) 2016/1624 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))
(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2016)0731),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 77 lõike 2 
punkti b ja d ning artikli 87 lõike 2 punkti a, mille alusel komisjon esitas Euroopa 
Parlamendile ettepaneku (C8-0466/2016),

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 27. aprilli 2017. aasta arvamust1,

– võttes arvesse esimeeste konverentsi 14. septembri 2017. aasta otsust lubada 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil jagada eespool nimetatud 
komisjoni ettepanek kaheks ja koostada selle alusel kaks eraldiseisvat seadusandlikku 
raportit,

– võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks 
kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 25. aprilli 2018. aasta kirjas 
võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning 
väliskomisjoni ja eelarvekomisjoni arvamusi (A8-0322/2017),

1 ELT C 246, 28.7.2017, lk 28.



1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. kiidab heaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavalduse, mis on lisatud käesolevale 
resolutsioonile;

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.



P8_TC1-COD(2016)0357A

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 5. juulil 2018. aastal 
eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, millega 
luuakse Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) 
nr 1077/2011, (EL) nr 515/2014, (EL) 2016/399, (EL) 2016/1624 ja (EL) 2017/2226

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 
seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2018/1240) lõplikule kujule).



SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavaldus

ETIASe infosüsteemi, ETIASe kesküksuse ja ETIASe riiklike üksuste tegevus- ja 

hoolduskulud kaetakse täielikult tasude maksmisest saadavast tulust. Seetõttu tuleks tasu 

suurust kulusid arvesse võttes ja vastavalt vajadusele kohandada. ETIASe määruse sätete 

kohaselt tuleb arvesse võtta nii ELi liikmesriikide kulusid kui ka Schengeniga ühinenud 

riikide kulusid. ETIASe infosüsteemi arendamise, riigi olemasoleva piiritaristu lõimimise ja 

ühtse riikliku liidesega ühendamise, samuti ühtse riikliku liidese haldamise, ETIASe 

kesküksuse ja riiklike üksuste loomisega seotud kulud, sh ELi liikmesriikide kantud kulud ja 

Schengeniga ühinenud riikide kulud, kaetakse Sisejulgeolekufondist (välispiiride ja ühise 

viisapoliitika rahastamisvahendist) ja selle jätkuprogrammi(de) vahenditest.

Seepärast ei tohiks neid kulusid Schengeniga ühinenud riikide poolt vastavate 

assotsieerimislepingute kohaselt ja Schengeniga ühinenud riikidele ametite tegevuses 

osalemiseks kehtestatud erikorra alusel ETIASse tehtava osamaksu suuruse väljaarvutamisel 

arvesse võtta. Seda tuleks silmas pidada eriti läbirääkimistel, mis puudutavad 

Sisejulgeolekufondi (välispiiride ja ühise viisapoliitika rahastamisvahendi) jätkuprogrammi 

või -programme ning Schengeniga ühinenud riikidele selles/nendes osalemiseks kehtestatavat 

erikorda.

Euroopa Parlament ja nõukogu paluvad komisjonil esitada määruse artiklis 95 ette nähtud 

erikorra kohta ettepaneku viivitamatult pärast määruse vastuvõtmist. 


