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Muudatusettepanek 13
Tatjana Ždanoka

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 viimase 
abinõuna ette mehhanism positiivsesse 
nimekirja kantud kolmanda riigiga 
kehtestatud viisavabadusrežiimi kiireks 
ajutiseks peatamiseks, juhul kui tekib 
hädaolukord ja vähemalt kolme
liikmesriigi abistamiseks on tarvis kiiresti 
reageerida, ning võttes arvesse 
hädaolukorra üldist mõju Euroopa Liidule 
tervikuna.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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 
mehhanism positiivsesse nimekirja kantud 
kolmanda riigiga kehtestatud 
viisavabadusrežiimi kiireks ajutiseks 
peatamiseks, juhul kui tekib hädaolukord 
ja ühe või mitme liikmesriigi abistamiseks 
on tarvis kiiresti reageerida, ning võttes 
arvesse hädaolukorra üldist mõju Euroopa 
Liidule tervikuna.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Kinga Göncz
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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 
mehhanism positiivsesse nimekirja kantud 
kolmanda riigiga kehtestatud 
viisavabadusrežiimi kiireks ajutiseks 
peatamiseks, juhul kui seoses kõnealuse 
kolmanda riigiga tekib hädaolukord ja ühe 
või mitme liikmesriigi abistamiseks on 
tarvis kiiresti reageerida, ning võttes 
arvesse hädaolukorra üldist mõju Euroopa 
Liidule tervikuna ja asjaomasele 
kolmandale riigile.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Viisavabadusrežiimi igasuguse 
peatamise korral tuleks tugineda 
asjaomase kolmanda riigi olukorra 
põhjalikule analüüsile ning peatamine 
peab olema põhjendatav käesolevas 
määruses sätestatud objektiivsete 
kriteeriumidega, et tagada järjepidevus, 
läbipaistvus ja parem otsustusprotsess.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Hädaolukord võib tekkida avalikku 
korda ohustavate asjaolude või selliste 
julgeolekuprobleemide tõttu, mis on 
seotud terrorismiohu või organiseeritud 
kuritegevuse märkimisväärse kasvuga.

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kaitseklausli rakendamise ühetaoliste 
tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile 
anda rakendamisvolitused. Kõnealuseid 
volitusi tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.

(2) Peatamismehhanismi rakendamise 
ühetaoliste tingimuste tagamiseks tuleks 
komisjonile anda rakendamisvolitused. 
Kõnealuseid volitusi tuleks kasutada 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) 
nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Renate Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Vastastikkuse mehhanismi, mida 
rakendatakse juhul, kui üks määruse (EÜ) 
nr 539/2001 II lisaga hõlmatud 

(3) Vastastikkuse mehhanismi, mida 
rakendatakse juhul, kui üks määruse (EÜ) 
nr 539/2001 II lisaga hõlmatud 
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kolmandatest riikidest otsustab kehtestada 
ühe või mitme liikmesriigi kodanike suhtes 
viisanõude, tuleb kohandada Lissaboni 
lepingu ja Euroopa Kohtus teisese 
õigusliku aluse kohta tehtud otsustega.

kolmandatest riikidest otsustab kehtestada 
ühe või mitme liikmesriigi kodanike suhtes 
viisanõude, tuleb kohandada Lissaboni 
lepingu ja Euroopa Kohtus teisese 
õigusliku aluse kohta tehtud otsustega.
Lisaks tuleks mehhanismi kohandada, et 
tagada liidu solidaarne tegutsemine, kui 
üks käesoleva määruse II lisas loetletud 
kolmandatest riikidest otsustab kehtestada 
ühe või mitme liikmesriigi kodanike 
suhtes viisanõude.

Or. en

Selgitus

Reageerimine ELi tasandil eeldab liikmesriikidelt selliste põhimõtete järgimist nagu 
solidaarsus, võrdsus ja vastastikune usaldus. Selline lähenemisviis võimaldab ELi 
kooskõlastatud tegutsemist rahvusvahelisel tasandil ning edendada ja kaitsta põhiväärtusi, 
millele ta toetub. 

Muudatusettepanek 20
Tatjana Ždanoka

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Vastastikkuse mehhanismi 
kohaldatakse juhul, kui määruse (EÜ) nr 
539/2001 II lisas loetletud kolmas riik 
kehtestab, taaskehtestab või säilitab ühe 
liikmesriigi kodanike suhtes viisanõude.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Renate Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Juhul kui liikmesriik on teatanud, et 
üks käesoleva määruse II lisas loetletud 
kolmandatest riikidest on otsustanud 
kehtestada viisanõude asjaomase 
liikmesriigi kodanike suhtes, peaksid kõik 
liikmesriigid tegutsema ühiselt ning 
reageerima kollektiivselt olukorras, mis 
mõjutab liitu tervikuna ning mille tõttu 
liidu kodanikele langeb osaks erinev 
kohtlemine. 

Or. en

Selgitus

Reageerimine ELi tasandil eeldab liikmesriikidelt selliste põhimõtete järgimist nagu 
solidaarsus, võrdsus ja vastastikune usaldus. Selline lähenemisviis võimaldab ELi 
kooskõlastatud tegutsemist rahvusvahelisel tasandil ning edendada ja kaitsta põhiväärtusi, 
millele ta toetub. 

Muudatusettepanek 22
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Liit peaks oma suhetes kolmandate 
riikidega tegema aktiivselt jõupingutusi, et 
saavutada täieliku vastastikuse 
viisavabaduse eesmärk, tõstes seeläbi liidu 
välispoliitika usaldusväärsust ja tagades 
selle järjepidevuse rahvusvahelisel 
tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Timothy Kirkhope
fraktsiooni ECR nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Hoolimata vastastikkuse 
mehhanismist on väga oluline, et 
komisjon arutaks viisapoliitikaga seotud 
küsimusi ja peaks nende üle läbirääkimisi 
avatud ja läbipaistval viisil, ähvardamata 
seejuures viisanõuet taastada. 

Or. en

Selgitus

ELi heade kahepoolsete suhete säilitamiseks partneritega kogu maailmas on väga oluline, et 
EL ei kasutaks viisapoliitikat kui vahendit kolmandatele riikidele surve avaldamiseks, et need 
muudaksid oma viisapoliitikat.

Muudatusettepanek 24
Tatjana Ždanoka

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kuna määruses (EÜ) nr 1932/2006 
sisalduvaid, pagulasi ja kodakondsuseta 
isikuid käsitlevaid viisaeeskirju ei 
kohaldata Ühendkuningriigis või Iirimaal 
elavate pagulaste ja kodakondsuseta isikute 
suhtes, on tarvis selliste isikute suhtes 
kohaldatava viisanõudega seotud olukorda
selgitada. Käesoleva määrusega jäetakse 
liikmesriikidele vabadus otsustada, kas 
nad kohaldavad selle kategooria isikute 
suhtes viisanõuet või mitte. Riigid 
teatavad oma otsusest komisjonile.

(6) Kuna määruses (EÜ) nr 1932/2006 
sisalduvaid, pagulasi ja kodakondsuseta 
isikuid käsitlevaid viisaeeskirju ei 
kohaldata Ühendkuningriigis või Iirimaal 
elavate pagulaste ja kodakondsuseta isikute 
suhtes, on tarvis selliste isikute suhtes 
kohaldatava viisanõudega seotud olukorda 
selgitada. Käesoleva määrusega 
vabastatakse selle kategooria isikud 
viisanõudest.

Or. en
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Muudatusettepanek 25
Emine Bozkurt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Võttes arvesse liikmesriikide teatavaid 
kohustusi, mis on sätestatud sellistes 
rahvusvahelistes lepingutes, mille ühendus 
on sõlminud enne määruse (EÜ) nr 
539/2001 jõustumist, ja mille täitmiseks on 
vaja kalduda ühtsetest viisaeeskirjadest 
kõrvale, lisatakse käesolevasse määrusesse 
säte, millega võimaldatakse liikmesriikidel 
vabastada viisanõudest isikud, kes 
osutavad riigis viibimise ajal teenuseid, 
niivõrd kui see on liikmesriikide 
kõnealuste kohustuste täitmiseks vajalik.

(7) Võttes arvesse liikmesriikide teatavaid 
kohustusi, mis on sätestatud sellistes 
rahvusvahelistes lepingutes, mille ühendus 
on sõlminud enne määruse (EÜ) nr 
539/2001 jõustumist, ja mille täitmiseks on 
vaja kalduda ühtsetest viisaeeskirjadest 
kõrvale, lisatakse käesolevasse määrusesse 
säte, millega võimaldatakse liikmesriikidel 
vabastada viisanõudest isikud, kes 
osutavad riigis viibimise ajal teenuseid, 
niivõrd kui see on liikmesriikide 
kõnealuste kohustuste täitmiseks vajalik, 
võttes täiel määral arvesse Euroopa Liidu 
Kohtu otsuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a – alapunkt ii
Määrus (EÜ) nr 539/2011
Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) teise lõiku lisatakse uued taanded: välja jäetud
– „lennukite tsiviilmeeskonna liikmed,
– laevade tsiviilmeeskonna liikmed nende 
maaleminekul, kui nad kasutavad 
meremehe isikut tõendavat dokumenti, 
mis on välja antud vastavalt 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
konventsioonidele (1958. aasta 
konventsioon nr 108 ja 2003. aasta 
konventsioon nr 185) või Rahvusvahelise 
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Mereorganisatsiooni (IMO) 1965. aastal 
Londonis koostatud rahvusvahelise 
mereliikluse hõlbustamise 
konventsioonile.”;

Or. de

Selgitus

Kehtiv süsteem, mille alusel liikmesriikidel on juba praegu võimalik kõnealused rühmad 
viisanõudest vabastada (määruse artikkel 4), on ennast tõestanud, sest probleeme pole 
esinenud. Pakutud muudatus ei tooks kaasa täiendavat ühtlustamist.

Muudatusettepanek 27
Tatjana Ždanoka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a – alapunkt ii – 2 a taane (uus)
Määrus (EÜ) nr 539/2011
Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 2 – taane 6 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– pagulaseks tunnistatud isikud ja 
kodakondsuseta isikud ning teised isikud, 
kellel ei ole ühegi riigi kodakondsust ja 
kelle elukoht on Ühendkuningriigis või 
Iirimaal ning kellele kõnealused 
liikmesriigid on välja andnud 
reisidokumendi.

Or. en

Selgitus

Pagulaseks tunnistatud isikud ja kodakondsuseta isikud ning teised isikud, kellel ei ole ühegi 
riigi kodakondsust ja kelle elukoht on Ühendkuningriigis või Iirimaal ning kellele kõnealused 
liikmesriigid on välja andnud reisidokumendi, tuleks viisanõudest vabastada.

Muudatusettepanek 28
Alexander Alvaro, Tanja Fajon, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, 
Zuzana Roithová, Miroslav Ouzký, Ioan Enciu, Pavel Poc
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 539/2011
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lõikes 4 asendatakse punkt c
järgmisega:

(b) lõige 4 asendatakse järgmisega:

4. Kui II lisa nimekirjas loetletud kolmas 
riik kehtestab, taaskehtestab või säilitab
mõne liikmesriigi kodanike suhtes 
viisanõude, kohaldatakse järgmisi 
sätteid:
a) 90 päeva jooksul pärast viisanõude 
kehtestamist või väljakuulutamist või 
juhul, kui viisanõue säilitatakse 90 päeva 
jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest, teatab asjaomane 
liikmesriik sellest kirjalikult Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja komisjonile.
Teade avaldatakse Euroopa Liidu 
Teataja C-seerias. Teates tuleb märkida 
meetme rakendamise kuupäev ning 
asjakohaste reisidokumentide ja viisade 
tüüp.
Kui kolmas riik otsustab viisanõude 
kaotada enne nimetatud tähtaja 
möödumist, muutub teatamine 
ülearuseks;
b) komisjon võtab vahetult pärast teate 
avaldamise kuupäeva ja asjaomase 
liikmesriigiga konsulteerides meetmeid 
koos kolmanda riigi asutustega 
viisavaba liikumise taastamiseks ning 
teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu 
võimalikult kiiresti läbirääkimiste seisust;

(c) „90 päeva jooksul pärast teate 
avaldamist esitab komisjon asjaomase 
liikmesriigiga konsulteerides Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande.
Aruandele võib lisada ettepaneku 
taaskehtestada kõnealuse kolmanda riigi 
kodanike suhtes ajutiselt viisanõue.
Komisjon võib nimetatud ettepaneku 
esitada ka pärast aruande arutelu 

(c) „45 päeva jooksul pärast teate 
avaldamist esitab komisjon asjaomase 
liikmesriigiga konsulteerides Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande. Kui 
asjaomane kolmas riik ei ole 45 päeva 
jooksul pärast teate avaldamist viisanõuet 
kaotanud, teeb komisjon liikmesriigiga 
konsulteerides ettepaneku taaskehtestada 
kõnealuse kolmanda riigi kodanike suhtes 
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toimumist Euroopa Parlamendis ja 
nõukogus. Euroopa Parlament ja 
nõukogu võtavad otsuse nimetatud 
ettepaneku kohta vastu seadusandliku 
tavamenetluse korras;”.

viisanõue. Kui asjaomane kolmas riik ei 
ole 90 päeva jooksul pärast teate 
avaldamist viisanõuet kaotanud, loetakse
komisjoni ettepanek taaskehtestada 
kõnealuse kolmanda riigi kodanike suhtes 
viisanõue vastuvõetuks, välja arvatud 
juhul, kui nõukogu või Euroopa 
Parlament otsustab vastavalt kas 
kvalifitseeritud häälteenamusega või 
absoluutse häälteenamusega ettepaneku 
eelnevalt tagasi lükata.
(d) kui kõnealune kolmas riik tühistab 
viisanõude, teatab liikmesriik sellest 
viivitamata nõukogule ja komisjonile.
Teade avaldatakse Euroopa Liidu Teataja 
C-seerias. Punkti c alusel vastu võetud 
mis tahes meetme kohaldamine 
lõpetatakse seitse päeva pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Juhul kui kõnealune kolmas riik on 
kehtestanud viisanõude kahe või rohkema 
liikmesriigi kodanike suhtes, lõpetatakse 
meetme kohaldamine alles pärast selle 
viimast avaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus 539/2001
Artikkel 1a – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1a – Kaitseklausel Artikkel 1a – Peatamismehhanism

Or. en

Muudatusettepanek 30
Tatjana Ždanoka
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 – sissejuhatav osa
Määrus (EÜ) nr 539/2001
Artikkel 1a – 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 viimase abinõuna juhul, kui 
vähemalt kolmes liikmesriigis tekib 
hädaolukord, millel on tõsine negatiivne 
mõju liidu üldisele rändeolukorrale ning
mis on seotud järgmiste asjaoludega:

Or. en

Selgitus

Tuleks rõhutada, et viisavabadusrežiimi peatamist tuleks kasutada viimase abinõuna.

Muudatusettepanek 31
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 539/2001 
Artikkel 1a – 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 objektiivsete kriteeriumide 
alusel ning järjepidevuse ja läbipaistvuse 
tagamiseks juhul, kui ühes või mitmes 
liikmesriigis tekib hädaolukord, mis on 
seotud järgmiste asjaoludega:

Or. en

Muudatusettepanek 32
Tatjana Ždanoka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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) ühe aasta jooksul suureneb võrreldes 
eelmise üheaastase ajavahemikuga järsult 
ja vähemalt 100 % selliste II lisas loetletud 
kolmandate riikide kodanike arv, kes 
viibivad liikmesriigi territooriumil 
ebaseaduslikult;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga muudetakse esitatud kriteeriume.

Muudatusettepanek 33
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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) II lisas loetletud kolmandate riikide 
kodanike saabumine, mille tõttu kuue kuu 
jooksul suureneb võrreldes eelmise 
kuuekuulise ajavahemikuga järsult ja 
vähemalt 60 % asjaomases liikmesriigis 
viibivate kolmandate riikide kodanike
koguarv;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Tanja Fajon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 eelnenud aastal
järsult selliste II lisas loetletud kolmandate 
riikide kodanike arv, kes viibivad 
liikmesriigi territooriumil ebaseaduslikult, 
kusjuures suurenemisel on tõsine mõju 
asjaomaste liikmesriikide üldisele 
rändeolukorrale;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kuue kuu jooksul suureneb võrreldes 
eelmise kuuekuulise ajavahemikuga 
järsult ja vähemalt 50 % selliste II lisas 
loetletud kolmandate riikide kodanike arv, 
kes on süüdi mõistetud ühe või mitme 
asjaomase liikmesriigi territooriumil 
toime pandud organiseeritud kuritegevuse 
või inimkaubandusega seotud kuritegude 
eest;

Or. en

Selgitus

Peatamismehhanismi tuleks kohaldada organiseeritud kuritegevuse suurenemisel.

Muudatusettepanek 36
Tatjana Ždanoka
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 539/2001
Artikkel 1a – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kuue kuu jooksul suureneb võrreldes 
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 %;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Varjupaigaõigus, mis on sätestatud põhiõiguste harta artiklis 18 ja rahvusvahelises õiguses, 
on individuaalne õigus. Seetõttu ei tohiks positiivsesse nimekirja kantud kolmanda riigi 
kodanikke karistada sama riigi kodanike püüete eest kasutada põhjendamatult seda õigust.

Muudatusettepanek 37
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kuue kuu jooksul suureneb võrreldes 
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 %;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 38
Tanja Fajon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kuue kuu jooksul suureneb võrreldes 
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 %;

(b) kuue kuu jooksul suureneb võrreldes
sama ajavahemikuga eelnenud aastal
järsult selliste II lisas loetletud kolmandate 
riikide kodanike esitatud 
varjupaigataotluste arv, kelle 
varjupaigataotluste heakskiitmise määr oli 
eelmisel kuuekuulisel ajavahemikul alla
3%, kusjuures suurenemisel on tõsine 
mõju asjaomaste liikmesriikide üldisele 
varjupaigasüsteemile;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 40
Tatjana Ždanoka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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) ühe aasta jooksul suureneb võrreldes 
eelmise üheaastase ajavahemikuga järsult 
ja vähemalt 100 % selliste tagasi lükatud 
tagasivõtutaotluste arv, mille liikmesriik on 
esitanud II lisas loetletud kolmandale 
riigile tema enda kodanike kohta.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga muudetakse esitatud kriteeriume.

Muudatusettepanek 41
Tanja Fajon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
KOM(2011)0290
Artikkel 1a – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 eelnenud aastal
järsult selliste tagasi lükatud 
tagasivõtutaotluste arv, mille liikmesriik on 
esitanud II lisas loetletud kolmandale 
riigile tema enda kodanike kohta, 
kusjuures suurenemisel on tõsine mõju 
asjaomaste liikmesriikide üldisele 
rändeolukorrale;

Or. en
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Muudatusettepanek 42
Tatjana Ždanoka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik, kellel tekib mis tahes lõikes 
1 kirjeldatud hädaolukord, võib teatada 
sellest komisjonile. Teadet tuleb 
nõuetekohaselt põhjendada ning see peab 
sisaldama asjakohaseid andmeid ja 
statistikat, samuti üksikasjalikku selgitust 
selle kohta, milliseid esialgseid meetmeid 
on asjaomane liikmesriik võtnud olukorra 
leevendamiseks.

2. Liikmesriik, kellel tekib mis tahes lõikes 
1 kirjeldatud hädaolukord, võib teatada 
sellest komisjonile. Teadet tuleb 
nõuetekohaselt põhjendada ning see peab 
sisaldama asjakohaseid andmeid ja 
statistikat, samuti üksikasjalikku selgitust 
selle kohta, milliseid esialgseid meetmeid 
on asjaomane liikmesriik võtnud olukorra 
leevendamiseks. Komisjon teavitab 
Euroopa Parlamenti ja nõukogu 
viivitamata pärast liikmesriigilt sellise 
teate saamist.

Or. en

Selgitus

Parlamenti ja nõukogu tuleks kõikides etappides olukorra arengust nõuetekohaselt teavitada.

Muudatusettepanek 43
Tatjana Ždanoka

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

3. Komisjon hindab teadet, võttes arvesse 
suurenemise määra, mis tahes lõikes 1 
kirjeldatud hädaolukorras olevate 
liikmesriikide arvu, teate edastanud 
liikmesriikide eriolukorda mõjutavaid 
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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.

olulisi tegureid ja näitajate suurenemise 
üldist mõju liidu rändeolukorrale, mida 
kajastavad liikmesriikide esitatud andmed 
ja FRONTEXi ja/või Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiameti koostatud 
aruanded. Pärast teate hindamist ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
teavitamist võib komisjon kolme kuu 
jooksul pärast kõnealuse teate saamist 
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.

Or. en

Selgitus

Parlamenti ja nõukogu tuleks kõikides etappides olukorra arengust nõuetekohaselt teavitada.

Muudatusettepanek 44
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

3. Komisjon teavitab asjaomastelt 
liikmesriikidelt 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 
ning Europoli ja/või Eurojusti, Euroopa 
Nõukogu ja OSCE asjaomaste organite
koostatud aruanded, konsulteerides 
inimõiguste ja/või rändeküsimustega 
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kolmanda riigi kodanike suhtes kohaldatav 
viisavabadus. Rakendusotsus võetakse 
vastu kooskõlas artikli 4a lõikes 2 osutatud 
menetlusega. Rakendusotsuses määratakse 
kindlaks viisavabaduse peatamise 
jõustumise kuupäev.

tegelevate valitsusväliste 
organisatsioonidega, ning kolme kuu 
jooksul pärast kõnealuste andmete saamist 
edastab komisjon hindamise tulemused 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule, 
mille järel 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.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 539/2001 
Artikkel 1a – 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, ning muid sobivaid alternatiive 
peale peatamise. 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 
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jõustumise kuupäev.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Tanja Fajon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 539/2001
Artikkel 1a – 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 asjaomastelt 
liikmesriikidelt 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 edastab 
komisjon hindamise tulemused Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule, kellel on oma 
seisukoha esitamiseks ette nähtud kuni 
üks kuu, mille järel 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.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Kinga Göncz
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 539/2001 
Artikkel 1a – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon võtab arvesse asjaomase 
kolmanda riigi konkreetset olukorda, 
viisavabaduse peatamise mõju 
kõnealusele riigile ja liidu suhetele selle 
kolmanda riigiga ning teeb nimetatud 
riigiga tihedat koostööd pikaajaliste 
alternatiivsete lahenduste leidmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Tatjana Ždanoka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 539/2001
Artikkel 1a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Juhul kui komisjon on teinud kooskõlas 
lõikega 4 ettepaneku muuta käesolevat 
määrust, et kanda mõni kolmas riik I 
lisasse, võib ta pikendada lõike 3 kohaselt 
vastu võetud rakendusotsuse kehtivusaega 
kuni üheksa kuu võrra. Rakendusotsuse 
kehtivusaja pikendamise otsus võetakse 
vastu kooskõlas artikli 4a lõikes 2 osutatud 
menetlusega.”

5. Juhul kui komisjon on teinud kooskõlas 
lõikega 4 ettepaneku muuta käesolevat 
määrust, et kanda mõni kolmas riik I 
lisasse, võib ta pikendada lõike 3 kohaselt 
vastu võetud rakendusotsuse kehtivusaega 
kuni kuue kuu võrra. Rakendusotsuse 
kehtivusaja pikendamise otsus võetakse 
vastu kooskõlas artikli 4a lõikes 2 osutatud 
menetlusega.”

Or. en

Selgitus

Rakendusotsus peaks olema piiratud kehtivusajaga.
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Muudatusettepanek 49
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 539/2001
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) diplomaatilise passi, teenistus-
/ametipassi või eripassi kasutajad;

(a) diplomaatilise passi, teenistus-
/ametipassi või eripassi kasutajad; juhul 
kui kõnealuse kolmanda riigi kodanike 
puhul on vajalik eelnev konsultatsioon 
vastavalt viisaeeskirja artiklile 22, teeb 
nõukogu ettepaneku esitanud liikmesriigi 
taotlusel kvalifitseeritud häälteenamusega 
otsuse viisanõudest vabastamise kohta;

Or. en

Selgitus

Bei bilateralen Ausnahmen von der Visumspflicht für Diplomaten-, Dienst- und 
Spezialpassinhaber ist in Fällen, in denen ein Mitgliedstaat von der Visumspflicht für 
Offizialpassinhaber absehen möchte, für die ein anderer Mitgliedstaat die Konsultation seiner 
Sicherheitsbehörden (KZB-Pflicht) im Visumverfahren verlangt, die Wiedereinführung eines 
Verfahrens erforderlich, wie es nach Verordnung 789/2001 vorgesehen war und das mit dem 
Visakodex abgeschafft wurde. Die Möglichkeit, ohne Durchführung der Konsultation ein 
räumlich beschränktes Visum nach Art. 25 Abs. 1 (a) (iii) Visakodex zu erteilen, ist lediglich 
auf dringliche Ausnahmefälle beschränkt und daher kein Argument gegen ein Verfahren, wie 
es in Verordnung 789/2001 vorgesehen ist.

Muudatusettepanek 50
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 539/2001
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) päästelendude meeskonnad ja 
saatepersonal ning teised katastroofe ja 
avariiolukordi likvideerida aitavad isikud;
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Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele peaks jääma õigus vabastada see inimesterühm viisanõudest.

Muudatusettepanek 51
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 539/2001
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) lennukite ja laevade 
tsiviilmeeskonnad;

Or. de

Muudatusettepanek 52
Tatjana Ždanoka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 539/2001
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lõikesse 2 lisatakse punkt d: välja jäetud
„d) pagulaseks tunnistatud isikud ja 
kodakondsuseta isikud ning teised isikud, 
kellel ei ole ühegi riigi kodakondsust ja 
kelle elukoht on Ühendkuningriigis või 
Iirimaal ning kellele kõnealused 
liikmesriigid on välja andnud 
reisidokumendi.”;

Or. en
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Selgitus

Pagulaseks tunnistatud isikud ja kodakondsuseta isikud ning teised isikud, kellel ei ole ühegi 
riigi kodakondsust ja kelle elukoht on Ühendkuningriigis või Iirimaal ning kellele kõnealused 
liikmesriigid on välja andnud reisidokumendi, tuleks viisanõudest vabastada.

Muudatusettepanek 53
Tatjana Ždanoka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 539/2001
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik võib niivõrd, kui see on ette 
nähtud Türgi ja EÜ vahel sõlmitud 
assotsiatsioonilepingu lisaprotokolli artikli 
41 lõikega 1, teha artikli 1 lõikes 1 
sätestatud viisanõudest erandeid tema 
territooriumil viibimise ajal teenuseid 
osutavatele Türgi kodanikele.

Liikmesriik teeb niivõrd, kui see on ette 
nähtud Türgi ja EÜ vahel sõlmitud 
assotsiatsioonilepingu lisaprotokolli artikli 
41 lõikega 1, artikli 1 lõikes 1 sätestatud 
viisanõudest erandeid tema territooriumil 
viibimise ajal teenuseid osutavatele Türgi
kodanikele.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid on kohustatud järgima Euroopa Kohtu otsuseid.

Muudatusettepanek 54
Emine Bozkurt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 539/2001
Artikkel 4 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik võib niivõrd, kui see on ette 
nähtud Türgi ja EÜ vahel sõlmitud 
assotsiatsioonilepingu lisaprotokolli artikli 
41 lõikega 1, teha artikli 1 lõikes 1 
sätestatud viisanõudest erandeid tema 

Liikmesriik teeb niivõrd, kui see on ette 
nähtud Türgi ja EÜ vahel sõlmitud 
assotsiatsioonilepingu lisaprotokolli artikli 
41 lõikega 1, artikli 1 lõikes 1 sätestatud 
viisanõudest erandeid vastavalt Euroopa 
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territooriumil viibimise ajal teenuseid 
osutavatele Türgi kodanikele.

Liidu Kohtu otsustele.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga võetakse arvesse Euroopa Kohtu varasemaid ja tulevasi otsuseid.


