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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud tekst 
paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti puhul muuta 
olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Välja jäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...]. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006 viisainfosüsteemi (VIS) kasutamise osas 
Schengeni piirieeskirjade raames
(KOM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0101);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 62 lõike 2 punkti a, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0086/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja 
väliskomisjoni arvamust (A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 562/2006
Artikkel 7 – lõige 3 – punkt aa – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Viisat omavate kolmandate riikide 
kodanike põhjalikul kontrollimisel võivad 
piirivalvurid juhuslikkuse alusel otsustada 
vastavalt vastutava piirivalvuri otsusele 
teha viisainfosüsteemis (VIS) päringuid;

Or. sl
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Selgitus

Viisat omavate kolmandate riikide kodanike süstemaatiline kontrollimine VISis päringute 
tegemise teel iga kord, kui nimetatud kodanikud välispiiri ületavad, suurendab piiripunktides 
ooteaega, eriti turismihooajal ning riigipühade alguses ja lõpus. Raportöör teeb seega 
ettepaneku, et vastutav piirivalvur võib otsustada VISis päringute tegemise üle juhuslikkuse 
alusel. Selline korraldus on kasulik ELi kodanikele ja nendele kolmandate riikide kodanikele, 
kellel ei ole Euroopa Liitu sisenemiseks viisat vaja, kuna see vähendab järjekordi 
piiripunktides.
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SELETUSKIRI

Euroopa Parlament osaleb kaasotsustamismenetluses, mis käsitleb määruse (EÜ) nr 562/2006 
(viisainfosüsteemi (VIS) kasutamise osas Schengeni piirieeskirjade raames) muutmist. VISi 
kasutamist käsitlevad komisjoni muudatusettepanekud Schengeni piirieeskirjade kohta näevad 
ette, et viisat omavate kolmandate riikide kodanike põhjalik piirikontroll hõlmab ka VISis 
päringute tegemist vastavalt VISi määrusele (viisa numbri kontrollimine ja sõrmejälgede 
võtmine kõikidelt kolmandate riikide kodanikelt iga kord, kui nad piiri ületavad). Ettepaneku 
eesmärk on VISi määrust täiendada ühiste eeskirjadega, muutes selleks Schengeni 
piirieeskirju, et tagada välispiiril VISi tõhus ja ühtne kasutamine.

VISi määruses määratletakse VISi otstarve, funktsioonid ja ülesanded ning ühiste 
konsulaarjuhiste muutmine annab liikmesriikidele õigusliku aluse viisataotlejate kohustuslike 
biomeetriliste andmete kogumiseks. Kooskõlas VISi määrusega on piirivalvuritel VISile 
juurdepääs otsingute teostamiseks viisakleebise numbri alusel koos viisaomaniku 
sõrmejälgede kontrolliga üksnes viisaomaniku isikusamasuse kontrollimiseks. Kuni kolm 
aastat pärast VISi tegevuse algust võib otsingut teostada ainult viisakleebise numbri alusel. 
Kolmeaastast ajavahemikku võib vähendada, kui on tegemist õhupiiriga.

Viisat omavate kolmandate riikide kodanike süstemaatiline kontrollimine VISis päringute 
tegemise teel iga kord, kui nad välispiiri ületavad, suurendab piiripunktides ooteaega, eriti 
turismihooajal ning riigipühade alguses ja lõpus. Kuna viimastel aastatel on Euroopa 
muutunud väga atraktiivseks turismisihtkohaks isegi ELi sisenemiseks viisat vajavatele 
kolmandate riikide kodanikele, tuleb VISi kasutuselevõtmisest tulenevaid tagajärgi välispiiril 
sobival viisil leevendada. Raportöör teeb seega ettepaneku, et vastutav piirivalvur võib 
otsustada VISis päringute tegemise üle juhuslikkuse alusel. Selline korraldus on kasulik ELi 
kodanikele ja nendele kolmandate riikide kodanikele, kellel ei ole ELi sisenemiseks viisat 
vaja, kuna see vähendab piiripunktides järjekordi.

Piirivalvurid kontrollivad jätkuvalt, kas kolmandate riikide kodanikud täidavad kõiki ELi 
sisenemise tingimusi (kehtestatud Schengeni piirieeskirjade artikliga 5) ning teevad VISis 
päringuid oma kogemustele ja teabele tuginedes, aidates niiviisi tagada ELis turvalisuse kõrge 
taseme.
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