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LÜHISELGITUS

Väliskomisjon tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle muuta määrust (EÜ) nr 539/2001.

Nagu komisjoni ettepanekus täpselt ja üksikasjalikult kirjeldatud, on Euroopa Liidu toimimise 
lepingu (TFEU) sätete kohase täieliku kooskõla saavutamiseks vaja ajakohastada 
vastastikkuse mehhanismi.

Väliskomisjon nõustub, et kehtiv vastastikkuse mehhanism on osutunud tulemuslikuks ja 
sellesse pole vaja teha rohkem muudatusi kui ainult kodifitseerimiseks vajalikud muudatused. 
Samuti arvab väliskomisjon, et enne kui komisjon tutvustab oma ettepanekut viisanõude 
ajutise taaskehtestamise kohta kõnealuse kolmanda riigi suhtes, peavad toimuma vastavad 
arutelud nõukogus ja Euroopa Parlamendis.

Seoses ettepanekuga võtta kasutusele kaitseklausel tunnistab väliskomisjon, et pelk selle 
klausli – millega nähakse ette tulevane üldraamistik – olemasolu võib aidata teatud 
liikmesriikidel vabaneda vastumeelsusest sillutada teed edasistele viisanõude kaotamise 
protsessidele ning suurendada ELi poliitika ja otsustusmehhanismide läbipaistvust oma 
partnerite suhtes.

Väliskomisjon küll mõistab vajadust uues artiklis 1 a soovitatud suhteliste näitajate järele, aga 
arvab, et kaitseklausli rakendumiseks peavad tegelikud arvud oluliselt suurenema. Ta tunneb 
heameelt komisjoni pühendumuse üle automaatse kohaldamise vältimisel ja kolmanda riigiga 
viisavabaduse peatamise asjakohasuse hindamisel, võttes arvesse mõjutatud liikmesriikide 
arvu ja kõnealuse „hädaolukorra” üldist mõju ELi rändeolukorrale.

Veelgi enam, ta nõuab, et Euroopa Komisjon võtaks „hädaolukorra” mis tahes hinnangus 
arvesse ELi laiemat välispoliitilist tausta ja eeskätt viisavabaduse peatamise mõju ELi 
poliitikavaldkondadele ning ELi mainele asjaomase kolmanda riigi ning selle 
naaberpiirkondade silmis. Viisavaba režiimi loomine on alati üks osa laiematest ELi ja 
kolmanda riigi või piirkonna vahelistest suhetest. Seega ei saa viisanõude taaskehtestamist 
sellest laiemast protsessist eraldi vaadelda ning eelkõige ei tohi see ohustada ELi 
välispoliitika järjepidevust.

Seetõttu teeb väliskomisjon ettepaneku, et liikmesriigi teate läbivaatamisel peaks komisjon 
võtma arvesse mitte üksnes liikmesriikide esitatud andmeid ja FRONTEXi ja/või Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiameti koostatud raporteid, vaid lähtuma ka Euroopa välisteenistuse 
(EEAS) koostatud hinnangust. Komisjoni asjaomased teenistused, aga ka FRONTEX ja 
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet, peaksid EEASi kaasama seega protsessi võimalikult 
varases etapis.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil lisada 
oma raportisse järgmise muudatusettepaneku:

Muudatusettepanek 1
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käesoleva määrusega nähakse ette 
kaitseklausel, mis võimaldab positiivsesse 
nimekirja kantud kolmanda riigiga 
kehtestatud viisavabadusrežiimi kiiret 
ajutist peatamist, juhul kui tekib 
hädaolukord ja ühe või mitme liikmesriigi 
abistamiseks on tarvis kiiresti reageerida, 
ning võttes arvesse hädaolukorra üldist 
mõju Euroopa Liidule tervikuna.

(1) Käesoleva määrusega nähakse ette 
kaitseklausel, mis võimaldab positiivsesse 
nimekirja kantud kolmanda riigiga 
kehtestatud viisavabadusrežiimi kiiret 
ajutist peatamist, juhul kui tekib 
hädaolukord ja ühe või mitme liikmesriigi 
abistamiseks on tarvis kiiresti reageerida, 
ning võttes arvesse hädaolukorra üldist 
mõju Euroopa Liidule tervikuna ja 
viisavabadusrežiimi peatamise mõju ELi 
ja kolmandate riikide vahelise suhtluse
poliitikale.

Selgitus

Tuleb rõhutada vajadust pöörata tähelepanu ka mõjule, mida viisanõude taaskehtestamine 
avaldab ELi välispoliitikale ja suhetele kolmandate riikidega.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 539/2001
Artikkel 1 a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva artikli lõikeid 2–5 
kohaldatakse juhul, kui ühes või mitmes 
liikmesriigis tekib hädaolukord, mis on 
seotud järgmiste asjaoludega:

1. Käesoleva artikli lõikeid 2–5 
kohaldatakse juhul, kui ühes või mitmes 
liikmesriigis tekib hädaolukord, mis on 
seotud järgmiste asjaoludega:

(a) kuue kuu jooksul suureneb võrreldes
eelmise kuuekuulise ajavahemikuga järsult 
ja vähemalt 50 % selliste II lisas loetletud 
kolmandate riikide kodanike arv, kes 
viibivad liikmesriigi territooriumil 
ebaseaduslikult;

(a) kuue kuu jooksul suureneb võrreldes
sama ajavahemikuga eelmisel aastal
järsult ja märkimisväärselt selliste II lisas 
loetletud kolmandate riikide kodanike arv, 
kes viibivad liikmesriigi territooriumil 
ebaseaduslikult, ning see mõjutab oluliselt 
üldist rändealast olukorda asjaomases 
liikmesriigis;

(b) kuue kuu jooksul suureneb võrreldes (b) kuue kuu jooksul suureneb võrreldes



AD\884295ET.doc 5/7 PE474.076v02-00

ET

eelmise kuuekuulise ajavahemikuga järsult 
ja vähemalt 50 % selliste II lisas loetletud 
kolmandate riikide kodanike esitatud 
varjupaigataotluste arv, kelle 
varjupaigataotluste heakskiitmise määr oli 
eelmisel kuuekuulisel ajavahemikul alla
3 %;

sama ajavahemikuga eelmisel aastal
järsult ja märkimisväärselt selliste II lisas 
loetletud kolmandate riikide kodanike 
esitatud varjupaigataotluste arv, kelle 
varjupaigataotluste heakskiitmise määr oli 
eelmisel kuuekuulisel ajavahemikul alla
3%, ning see mõjutab oluliselt üldist 
rändealast olukorda asjaomases 
liikmesriigis;

(c) kuue kuu jooksul suureneb võrreldes
eelmise kuuekuulise ajavahemikuga järsult 
ja vähemalt 50 % selliste tagasi lükatud 
tagasivõtutaotluste arv, mille liikmesriik on 
esitanud II lisas loetletud kolmandale 
riigile tema enda kodanike kohta.

(c) kuue kuu jooksul suureneb võrreldes
sama ajavahemikuga eelmisel aastal
järsult ja märkimisväärselt selliste tagasi 
lükatud tagasivõtutaotluste arv, mille 
liikmesriik on esitanud II lisas loetletud 
kolmandale riigile tema enda kodanike 
kohta, ning see mõjutab oluliselt üldist 
rändealast olukorda asjaomases 
liikmesriigis.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 539/2001 
Artikkel 1 a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon hindab teadet, võttes arvesse 
mis tahes lõikes 1 kirjeldatud 
hädaolukorras olevate liikmesriikide arvu 
ja näitajate suurenemise üldist mõju liidu 
rändeolukorrale, mida kajastavad 
liikmesriikide esitatud andmed ja 
FRONTEXi ja/või Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiameti koostatud 
aruanded, ning kolme kuu jooksul pärast
kõnealuste andmete saamist võib komisjon 
vastu võtta rakendusotsuse, millega 
peatatakse kuueks kuuks asjaomase 
kolmanda riigi kodanike suhtes kohaldatav 
viisavabadus. Rakendusotsus võetakse 
vastu kooskõlas artikli 4a lõikes 2 osutatud 
menetlusega. Rakendusotsuses määratakse 
kindlaks viisavabaduse peatamise 
jõustumise kuupäev.

3. Komisjon hindab teadet, võttes arvesse 
mis tahes lõikes 1 kirjeldatud 
hädaolukorras olevate liikmesriikide arvu 
ja näitajate suurenemise üldist mõju liidu 
rändeolukorrale, mida kajastavad 
liikmesriikide esitatud andmed ja 
FRONTEXi ja/või Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiameti koostatud 
aruanded. Samuti võtab komisjon Euroopa 
välisteenistuse raportile tuginedes arvesse 
viisanõude võimaliku taaskehtestamise 
mõju ELi poliitikale ning ELi mainele 
asjaomase kolmanda riigi ning selle 
naaberpiirkondade silmis. Kolme kuu 
jooksul pärast teate saamist võib komisjon 
vastu võtta rakendusotsuse, millega 
peatatakse kuueks kuuks asjaomase 
kolmanda riigi kodanike suhtes kohaldatav 
viisavabadus. Rakendusotsus võetakse 
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vastu kooskõlas artikli 4a lõikes 2 osutatud 
menetlusega. Rakendusotsuses määratakse 
kindlaks viisavabaduse peatamise 
jõustumise kuupäev.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 539/2001
Artikkel 1 a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon hindab teadet, võttes arvesse 
mis tahes lõikes 1 kirjeldatud 
hädaolukorras olevate liikmesriikide arvu 
ja näitajate suurenemise üldist mõju liidu 
rändeolukorrale, mida kajastavad 
liikmesriikide esitatud andmed ja 
FRONTEXi ja/või Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiameti koostatud 
aruanded, ning kolme kuu jooksul pärast 
kõnealuste andmete saamist võib komisjon 
vastu võtta rakendusotsuse, millega 
peatatakse kuueks kuuks asjaomase 
kolmanda riigi kodanike suhtes kohaldatav 
viisavabadus. Rakendusotsus võetakse 
vastu kooskõlas artikli 4a lõikes 2 osutatud
menetlusega. Rakendusotsuses määratakse 
kindlaks viisavabaduse peatamise 
jõustumise kuupäev.

3. Komisjon teavitab asjaomaselt 
liikmesriigilt saadud teatest viivitamata 
Euroopa Parlamenti ja nõukogu ning
hindab teadet, võttes arvesse mis tahes 
lõikes 1 kirjeldatud hädaolukorras olevate 
liikmesriikide arvu ja näitajate suurenemise 
üldist mõju liidu rändeolukorrale, mida 
kajastavad liikmesriikide esitatud andmed 
ja FRONTEXi ja/või Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiameti koostatud 
aruanded, ning kolme kuu jooksul pärast 
kõnealuste andmete saamist saadab 
komisjon hindamise tulemused Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule, kes esitavad 
oma arvamuse kindlaksmääratud ajal, 
pärast mida võib komisjon vastu võtta 
rakendusotsuse, millega peatatakse kuueks 
kuuks asjaomase kolmanda riigi kodanike 
suhtes kohaldatav viisavabadus.
Rakendusotsus võetakse vastu kooskõlas 
artikli 4a lõikes 2 osutatud menetlusega.
Rakendusotsuses määratakse kindlaks 
viisavabaduse peatamise jõustumise 
kuupäev.
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