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Muudatusettepanek 1
Monica Frassoni

Arvamuse projekt
Põhjendus A (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

A. arvestades, et tuleb arvesse võtta 
õiguskomisjoni tellitud ja Euroopa 
Kodanike Teenistuse väljastatud 
vaheraporti projekti „Võrdlev uuring 
direktiivi 2004/38/EÜ (mis käsitleb 
Euroopa Liidu kodanike ja nende 
pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt 
liikmesriikide territooriumil) kohaldamise 
kohta”;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Katalin Lévai

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. märgib, et ükski liikmesriik ei ole 
direktiivi 2004/38/EÜ korrektselt ja 
tervikuna üle võtnud ning et samuti ei ole 
kõik liikmesriigid korrektselt ja tervikuna 
üle võtnud ühtegi direktiivi artiklit. Seoses 
riigis elamise õigusega kehtestavad 
teatavad liikmesriigid nõudeid (tööluba, 
rahuldav majutuskoht), mis on vastuolus 
ühenduse õigusega, ja loovad kunstlikke 
tõkkeid. Märgib, et niisugused piirangud 
võivad tõsiselt kahjustada Euroopa 
tööturgu ja majandust, eriti praeguse 
majanduskriisi ajal; 

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Georgios Papastamkos

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. märgib pettumusega, et üksnes 
Küprosel, Kreekas, Soomes, 
Luksemburgis, Maltal, Portugalis ja 
Hispaanias toimub direktiivi ülevõtmine 
rahuldavalt;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Georgios Papastamkos

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. märgib, et kuna liikmesriigid ei ole 
direktiivi nõuetekohaselt kohaldanud, on 
vaja kaaluda kõige problemaatilisemate 
sätete muutmist, nimelt kolmandatest 
riikidest pärinevate pereliikmete 
sisenemis- ja riigis elamise õigust ning 
nõuet, mille kohaselt ELi kodanikud 
peavad koos elamisloa taotlusega esitama 
direktiivis mitte ette nähtud täiendavaid 
dokumente; 

Or. en

Muudatusettepanek 5
Francesco Enrico Speroni

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et ühenduse õigusega vastuolus 
olevad haldustavad avaldavad kodanike 
õigustele olulist negatiivset mõju; juhib 
näiteks tähelepanu sellele, et 
liikmesriikides on käibel erinevad 
isikutunnistused ja elamisload, mis on 
muutnud vaba liikumise õiguse kasutamise 
ELi kodanikele segadusttekitavaks ja 
keeruliseks; juhib tähelepanu asjaolule, et 
Hispaanias antakse ELi kodanikele lisaks 
registreerimistunnistusele välja 
välismaalase isikukood, mis on vajalik 
töötamiseks või Hispaania 
sotsiaalkindlustussüsteemiga liitumiseks, 
et Prantsusmaa jätkab samuti liidu 
kodanikele väljastatava 
registreerimistunnistuse kõrval ebaselge 
vabatahtliku elamisloa kasutamist, ning et 
sellistes liikmesriikides nagu Tšehhi 
Vabariik, Rootsi ja Belgia nõuavad 
ametiasutused elamislubade 
väljastamiseks täiendavaid dokumente või 
kehtestavad tingimusi, mida ei ole 
kõnealuses direktiivis välja toodud;

3. märgib, et ühenduse õigusega vastuolus 
olevad haldustavad avaldavad kodanike 
õigustele olulist negatiivset mõju; juhib 
näiteks tähelepanu sellele, et 
liikmesriikides on käibel erinevad 
isikutunnistused ja elamisload, mis on 
muutnud vaba liikumise õiguse kasutamise 
ELi kodanikele segadusttekitavaks ja 
keeruliseks;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Francesco Enrico Speroni

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. leiab, et kuna üle kolmekuulise riigis 
elamise korral kehtestatakse teatavad 
erinõuded ning et ühenduse eeskirjades ei 
nähta ELi kodanikele liikmesriiki 
sisenemisel ette ühtegi kohustust, võib 
osutuda kasulikuks näha ette süsteem, 
mis võimaldab kontrollida ELi kodaniku 
asjaomasesse liikmesriiki elama asumise 
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tegelikku alguskuupäeva;

Or. it

Muudatusettepanek 7
Francesco Enrico Speroni

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et „piisavate vahendite” 
põhimõtte ülevõtmine liikmesriikides 
tekitab ELi kodanike hulgas segadust, kuna 
see on siseriiklike õigusaktide kõikidel 
tasanditel sageli ebamääraselt määratletud; 
juhib tähelepanu asjaolule, et see annab 
põhjust tõsiseks muretsemiseks näiteks 
seoses Itaalia õigusaktidega, milles 
nõutakse ELi kodanikelt oma piisavate 
vahendite autentsuse tõestamist;

4. märgib, et „piisavate vahendite” 
põhimõtte ülevõtmine liikmesriikides 
tekitab ELi kodanike hulgas segadust, kuna 
see on siseriiklike õigusaktide kõikidel 
tasanditel sageli ebamääraselt määratletud; 

Or. en

Muudatusettepanek 8
Katalin Lévai

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. on mures asjaolu pärast, et üksnes 
kolmteist liikmesriiki käsitlevad 
registreeritud elukaaslasi pereliikmetena 
ja seega tagavad samasoolistele paaridele 
vaba liikumise ja elamise esmased ja 
individuaalsed õigused. Palub komisjonil 
kontrollida teistes liikmesriikides 
sisenemis- ja riigis elamise õiguse suhtes 
kehtestatavaid piiranguid, et vältida 
diskrimineerimist seksuaalse sättumuse 
alusel;
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Or. en

Muudatusettepanek 9
Francesco Enrico Speroni

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. märgib, et kolmandatest riikidest 
pärinevate pereliikmete olukorda 
mõjutavad õiguslikud ja halduslikud 
takistused on äärmiselt problemaatilised; 
juhib tähelepanu, et vastuolus kõnealuse 
direktiiviga, takistavad Ühendkuningriigi 
õigusaktid kolmandast riigist pärineval 
pereliikmel, kellele on elamisloa 
väljastanud muu liikmesriik, siseneda 
riiki ilma viisata, ning et 
Ühendkuningriigi haldustavade tõttu on 
kolmandatest riikidest pärinevate 
pereliikmete elamisloa taotluste 
läbivaatamisel esinevad pikaajalised 
viivitused ja nõutavate dokumentide suur 
hulk suureks takistuseks vaba liikumise 
õiguse kasutamisel; juhib tähelepanu 
asjaolule, et Eestis on kolmandate riikide 
kodanikel probleeme riiki sisenemisel 
muu liikmesriigi poolt väljastatud 
elamisloaga, ning et kolmandatest 
riikidest pärinevatelt pereliikmetelt on 
viisa taotlemisel nõutud viisatasu 
maksmist; juhib tähelepanu, et Itaalias 
nõutakse perekonna taasühinemist 
taotlevalt kolmanda riigi kodanikult oma 
majanduslike ressursside päritolu 
legaalsuse tõestamist, kusjuures summa ei 
tohi olla madalam aastas makstavast 
sotsiaaltoetusest;

6. märgib, et kolmandatest riikidest 
pärinevate pereliikmete olukorda 
mõjutavad õiguslikud ja halduslikud 
takistused on äärmiselt problemaatilised; 

Or. en
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Muudatusettepanek 10
Francesco Enrico Speroni

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. tuletab meelde, et avaliku korraga seotud 
erandeid ei tohi rakendada majanduslikel 
kaalutlustel ega üldiste ennetavate 
eesmärkide saavutamiseks; märgib, et 
Eesti ja Ungari õigusaktides puudub selge 
viide majanduslike kaalutluste 
välistamisele väljasaatmisotsuse 
tegemisel, ning et Ungari ja Rumeenia 
õigusaktides puuduvad viited varasemate 
süüdimõistvate kohtuotsuste ja üldiste 
ennetavate eesmärkide väljajätmise kohta.

7. tuletab meelde, et avaliku korraga seotud 
erandeid ei tohi rakendada majanduslikel 
kaalutlustel ega üldiste ennetavate 
eesmärkide saavutamiseks. 

Or. en
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