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PR_COD_1am

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

(Märgitud 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 nõukogu määrust (EÜ) nr 377/2004 sisserände kontaktametnike võrgustiku 
loomise kohta
(KOM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2009)0322);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artikli 63 lõike 3 punkti b ja artiklit 
66, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0350/2009);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit 
(A7-0000/2009),

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 3
Määrus (EŰ) nr 377/2004
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks olev 
liikmesriik või juhul, kui see liikmesriik ei 
ole riigis või piirkonnas esindatud, ase-
eesistujana tegutsev liikmesriik koostab iga 
poolaasta lõpuks nõukogule, Euroopa 
Parlamendile ja komisjonile aruande, mis 
käsitleb sisserände kontaktametnike 
võrgustiku tegevust Euroopa Liidule erilist 
huvi pakkuvates konkreetsetes 
piirkondades ja/või riikides ning 

1. Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks olev 
liikmesriik või juhul, kui see liikmesriik ei 
ole riigis või piirkonnas esindatud, ase-
eesistujana tegutsev liikmesriik koostab iga 
poolaasta lõpuks nõukogule, Euroopa 
Parlamendile ja komisjonile aruande, mis 
käsitleb sisserände kontaktametnike 
võrgustiku tegevust Euroopa Liidule erilist 
huvi pakkuvates konkreetsetes 
piirkondades ja/või riikides ning 
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ebaseadusliku sisserände olukorda osutatud 
piirkondades ja/või riikides. Euroopa 
Liidule erilist huvi pakkuvate konkreetsete 
piirkondade ja/või riikide valik tugineb 
pärast konsultatsioone liikmesriikide ja 
komisjoniga objektiivsetele rännet 
iseloomustavatele näitajatele, nagu 
ebaseadusliku rände statistika ja 
FRONTEXi koostatud riskianalüüs, ning 
on kooskõlas ELi üldise välissuhete 
poliitikaga.

ebaseadusliku sisserände olukorda osutatud 
piirkondades ja/või riikides. Euroopa 
Liidule erilist huvi pakkuvate konkreetsete 
piirkondade ja/või riikide valik tugineb 
pärast konsultatsioone liikmesriikide ja 
komisjoniga objektiivsetele rännet 
iseloomustavatele näitajatele, nagu 
ebaseadusliku sisserände statistika ja 
FRONTEXi koostatud riskianalüüs, ning 
arvestab Euroopa Liidu üldist välissuhete 
poliitikat.

Or. fr

Selgitus

Kuna termineid kasutades tuleks olla järjekindel, on siinkohal sobilik kasutada eelmises 
lauses esinenud mõistet "ebaseaduslik sisseränne”. Sisserände kontaktametnike võrgustikul 
tuleks lasta tegutseda piisavalt paindlikult Euroopa Liidu üldise välissuhete poliitika raames. 
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SELETUSKIRI

Kui 19. veebruaril 2004. aastal võeti vastu määrus, mille muutmist praegu arutletakse, ei 
olnud FRONTEXit veel ametlikult loodud. Nõukogu võttis määruse Euroopa Liidu 
liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri loomise kohta 
vastu 8 kuud hiljem, täpsemalt 26. oktoobril 2004.  

Määruse kohaselt on FRONTEXi pädevuses koostada liikmesriikide pädevate asutuste 
kogutud informatsiooni põhjal riskianalüüse, hõlbustada liikmesriikide ja kolmandate riikide 
vahelist operatiivkoostööd, samuti teha koostööd kolmandate riikide pädevate asutuste ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, näiteks vahetades kogemusi piirikontrolli küsimuses, 
koolitades piirivalvureid, vahetades operatiivteavet ja korraldades ühisoperatsioone.      

Esialgses määruses, mis võeti vastu 19. veebruaril 2004. aastal, tähendab „sisserände 
kontaktametnik” liikmesriigi esindajat, kelle sisserändetalitus või muud pädevad asutused on 
määranud välismaale, looma ja säilitama kontakte vastuvõtjariigi asutustega eesmärgiga 
aidata kaasa ebaseadusliku sisserände tõkestamisele ja selle vastu võitlemisele, ebaseaduslike 
sisserändajate tagasisaatmise hõlbustamisele ning seadusliku rände haldamisele.   

Kolmandatesse riikidesse nimetatud sisserände kontaktametnikud saaksid kahtlemata oma 
asjatundlikkusega aidata FRONTEXit eesmärkide täitmisel, eriti kuna agentuuril endal ei ole 
esindust väljaspool ELi territooriumi.  

Nõukogu määruse (EÜ) nr 377/2004 muutmise ettepaneku eesmärk on aidata FRONTEXil ja 
sisserände kontaktametnikel üksteise teadmistest ja kogemustest kasu saada, arvestades et 
esialgne määrus seda ette ei näinud.  

Muutmise ettepaneku eesmärgid on järgmised: kasutada sisserände kontaktametnike ja 
FRONTEXi pädevust vastastikuse kasu saamiseks, saada kasu kontaktametnike võrgustikult 
pärinevast informatsioonist ja jagada seda läbi ICONeti (liikmesriikide 
migratsiooniteenistustele mõeldud turvaline veebipõhine teabe- ja koordineerimisvõrk), 
kasutada Välispiirifondi kontaktametnike võrgustiku loomise toetamiseks ja hõlbustada selle 
toimimist ning lihtsustada poolaastaaruannete esitamise korda.     

Nimetatud eesmärkide saavutamiseks muudetakse määruse nr 377/2004 artikleid 3, 4 ja 6.  

Ettepaneku õiguslik alus on Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 63 lõike 3 punkt b ja 
artikkel 66. See tähendab „muutuva geomeetria” põhimõtte kohaldamist seoses 
Ühendkuningriigi, Iirimaa ja Taani seisukohaga Schengeni protokolli suhtes. Lisaks uuriti 
muutmise ettepaneku tagajärgi Islandi, Norra, Šveitsi ja Liechtensteini allkirjastatud 
selleteemalistele protokollidele. 

Tehnilisest küljest on muutmise ettepanek asjakohane ja vajalik. Kuna Euroopa Liit on 
läbimas keerulist perioodi, on sisserändevoogude nõuetekohane juhtimine hädatarvilik. See 
peaks hõlmama kahte aspekti: seadusliku ja ebaseadusliku sisserändevoo juhtimine. 


