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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, 
kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle 
kodanikud on sellest nõudest vabastatud
(KOM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2011)0290),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 77 lõike 2 
punkti a, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0135/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning 
väliskomisjoni arvamust (A7-0000/2011),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

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

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

Muudatusettepanek 1

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 viisavabadusrežiimi kiireks 
ajutiseks peatamiseks määruse (EÜ) nr 
539/2001 II lisaga hõlmatud kolmanda 
riigi puhul, juhul kui tekib hädaolukord ja 
ühe või mitme liikmesriigi abistamiseks on 
tarvis kiiresti reageerida, ning võttes 
arvesse hädaolukorra üldist mõju Euroopa 
Liidule tervikuna.
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Or. es

Selgitus

Mehhanismile antud nimi võib tekitada segadust ning seda ei oleks soovitatav enam kasutada.

Muudatusettepanek 2

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) Viisavabaduse peatamise 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. es

Selgitus

Mehhanismile antud nimi võib tekitada segadust ning seda ei oleks soovitatav enam kasutada.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Euroopa kodanikke esindava 
institutsioonina tuleks Euroopa 
Parlamenti kutsuda peatamistaotluste 
käsitlemise eest vastutava komitee 
koosolekutele.

Or. es
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Selgitus

On asjakohane, et ainsa Euroopa kodanike poolt otse valitud ühenduse institutsioonina oleks 
Euroopa Parlament kutsutud osalema kogu komitoloogia menetluses.

Muudatusettepanek 4

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 
kolmandatest riikidest otsustab kehtestada 
ühe või mitme liikmesriigi kodanike suhtes 
viisanõude, tuleb kohandada Lissaboni 
lepingu ja Euroopa Kohtus teisese 
õigusliku aluse kohta tehtud otsustega. 

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

Or. es

Selgitus

Tegemist on tehnilise parandusega, milles täpsustatakse vaidluste lahendamisega tegelev 
pädev kohus.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Tuleks meeles pidada Euroopa 
Parlamendi 8. märtsi 2011. aasta 
deklaratsiooni vastastikkuse põhimõtte 
taastamise kohta viisarežiimis, kus 
Euroopa Komisjoni kutsutakse üles 
kehtestama „kahepoolsete 
viisakokkulepete asemel uut korda, mis 
tagab kõikidele liikmesriikidele täieliku 
vastastikuse viisavabaduse ning ühtlasi ka 
selle, et kui ELi mittekuuluv riik 
vastastikkuse põhimõtet rikub, 
taaskehtestavad kõik liikmesriigid kohe 
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viisanõude selle riigi kodanike suhtes”.

Or. es

Selgitus

Ühtluse tagamiseks Euroopa Parlamendi 2011. aasta deklaratsiooniga tuleks konkreetselt 
viidata nimetatud deklaratsioonis esitatud üleskutsele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Vastastikkuse mehhanismi tuleks 
kohaldada juhul, kui üks määruse (EÜ) 
nr 539/2001 II lisaga hõlmatud 
kolmandatest riikidest kehtestab, 
taaskehtestab või säilitab ühe liikmesriigi 
kodanike suhtes viisanõude. 

Or. es

Selgitus

Vastastikkuse mehhanismiga tuleb ette näha kõik juhtumid, kus põhimõtte enda järgimist ei 
ole võimalik tagada. 

Muudatusettepanek 7

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 

(7) Võttes arvesse liikmesriikide teatavaid 
kohustusi, mis on sätestatud sellistes 
rahvusvahelistes lepingutes, mille Euroopa 
Ühendus on sõlminud enne määruse (EÜ) 
nr 539/2001 jõustumist, ja mille täitmiseks 
on vaja kalduda ühtsetest viisaeeskirjadest 
kõrvale, võetakse arvesse Euroopa Liidu 
Kohtu kohtupraktikat. 
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teenuseid, niivõrd kui see on 
liikmesriikide kõnealuste kohustuste 
täitmiseks vajalik.

Or. es

Selgitus

Selleks et vältida vajadust Euroopa Kohtu tulevaste otsuste tõttu määrust uuesti muuta, tuleks 
järgida Euroopa Kohtu olemasolevat kohtupraktikat, olgu tegemist eespool nimetatud 
konkreetse kolmanda riigi sätetega või mis tahes muu sarnase juhtumiga, mis võidakse 
kohtule esitada.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Käesoleva määrusega nähakse ette 
õiguslik alus viisanõude kohaldamisele või 
sellest vabastamisele selliste isikute puhul, 
kes kasutavad reisidokumente, 
diplomaatilisi või teenistuspasse, mille on 
välja andnud teatavad üksused, kelle suhtes 
kehtib rahvusvaheline õigus, kuid kes ei 
ole rahvusvahelised valitsustevahelised 
organisatsioonid.

(8) Käesoleva määrusega nähakse ette 
õiguslik alus viisanõude kohaldamisele või 
sellest vabastamisele selliste isikute puhul, 
kes kasutavad reisidokumente, mille on 
välja andnud teatavad üksused, kelle suhtes 
kehtib rahvusvaheline õigus, kuid kes ei 
ole rahvusvahelised valitsustevahelised 
organisatsioonid.

(Tõlkija märkus: KOM-teksti muudetava teksti tõlge ei vasta originaalile.) Or. es

Selgitus

Ühtluse tagamiseks hiljuti vastu võetud õigusaktidega ja muude dokumentide võimaliku 
väljajätmise vältimiseks määruse reguleerimisalast.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a – alapunkt ii – esimene taane
Määrus (EÜ) nr 539/2001
Artikkel 1 – lõige 2 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „lennukite tsiviilmeeskonna liikmed, – „lennukite tsiviilmeeskonna liikmed oma 
ametikohustuste täitmisel, 

Or. es

Selgitus

Selgitus on vajalik viisavabadusrežiimi võimalike rikkumiste vältimiseks.

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõikes 4 asendatakse punkt c
järgmisega:

b) lõige 4 asendatakse järgmisega:

4. Kui II lisa nimekirjas esinev kolmas 
riik kehtestab mõne liikmesriigi 
kodanike suhtes viisanõude, toob see 
kaasa järgmiste sätete kohaldamise:
a) 90 päeva jooksul pärast viisanõude 
kehtestamist või väljakuulutamist 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 
avaldamist ja asjaomase liikmesriigiga 
konsulteerides meetmeid koos kolmanda 
riigi asutustega viisavaba liikumise 
taastamiseks ning teavitab parlamenti ja 
nõukogu võimalikult kiiresti 



PR\881551ET.doc 11/20 PE475.760v01-00

ET

läbirääkimiste olukorrast;
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 
toimumist Euroopa Parlamendis ja 
nõukogus. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võtavad otsuse nimetatud ettepaneku kohta 
vastu seadusandliku tavamenetluse 
korras;”.

c) kui kolmas riik ei ole 90 päeva jooksul 
pärast teate avaldamise kuupäeva 
viisanõuet tühistanud, teeb komisjon 
asjaomase liikmesriigiga konsulteerides 
ettepaneku taaskehtestada kõnealuse 
kolmanda riigi kodanike suhtes 12-kuuline 
viisanõue. Seda tähtaega pikendatakse 12 
kuu võrra juhul, kui komisjon ei ole 
pärast esialgse perioodi lõppemist 
kasutanud oma õigust esitada ettepanek 
käesoleva määruse muutmiseks, et kanda 
asjaomane kolmas riik I lisasse. Euroopa 
Parlament ja nõukogu võtavad otsuse 
nimetatud ettepaneku kohta vastu 
seadusandliku tavamenetluse korras;
d) kui komisjon peab seda vajalikuks, 
võib ta ilma eelnevat aruannet esitamata 
teha ettepaneku taaskehtestada punktis 
c osutatud kolmanda riigi kodanike 
suhtes 12-kuuline viisanõue. Ettepaneku 
suhtes kohaldatakse punktis c sätestatud 
menetlust. Asjaomane liikmesriik võib 
teatada, kui ta soovib, et komisjon 
loobuks viisanõude ajutisest 
taaskehtestamisest ilma eelnevat 
aruannet esitamata;
e) punktides c ja d osutatud menetlus ei 
piira komisjoni õigust teha ettepanek 
käesoleva määruse muutmiseks, et 
kanda asjaomane kolmas riik I lisasse.  
Juhul, kui on otsustatud rakendada 
punktides c ja d osutatud ajutist meedet, 
esitab komisjon määruse muutmise 
ettepaneku hiljemalt üheksa kuu jooksul 
pärast ajutise meetme jõustumist. 
Määruse muutmise ettepanek sisaldab 
ka sätteid ajutiste meetmete tühistamise 
kohta, mis võivad olla kehtestatud 
vastavalt punktides c ja d viidatud 
menetlustele. Samal ajal jätkab 
komisjon jõupingutusi, et mõjutada 
asjaomase kolmanda riigi asutusi 
taastama viisavaba liikumine asjaomase 
liikmesriigi kodanikele;
f) kui kõnealune kolmas riik tühistab 
viisanõude, teatab liikmesriik sellest 
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viivitamatult nõukogule ja komisjonile. 
Teade avaldatakse Euroopa Liidu 
Teataja C-seerias. Kõik punkti d 
kohaselt kehtestatud ajutised meetmed
lõpevad seitse päeva pärast Euroopa 
Liidu Teatajas avaldamist. Kui 
asjaomane kolmas riik on kehtestanud 
viisanõude kahe või enama liikmesriigi 
kodanikele, lõpevad ajutised meetmed 
alles pärast viimast Euroopa Liidu 
Teatajas avaldamist.

Or. es

Selgitus

Vaja oleks tõhusamat mehhanismi, et Euroopa Liit saaks kiiremini, kui mitte automaatselt 
reageerida, kui kolmas riik ei pea kinni vastastikkuse põhimõttest. 

Kolmas riik võib oma otsuse uuesti läbi vaadata 90 päeva jooksul alates selle avaldamise 
kuupäevast, millele lisandub peatamise menetlusaeg (kaasotsustamine). Peatamine on ajutine, 
kuigi seda saab pikendada, kui kolmas riik ei tühista viisanõuet või komisjon ei kasuta oma 
algatust muuta määruse lisasid. Muudatusettepanek seda õigust ei mõjuta.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Artikkel 1a – Kaitseklausel „Artikkel 1 a
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 
eelmise kuuekuulise ajavahemikuga järsult 
ja oluliselt ning vähemalt 60 % selliste II 
lisas loetletud kolmandate riikide kodanike 
arv, kes viibivad liikmesriigi territooriumil 
ebaseaduslikult; 

b) kuue kuu jooksul suureneb võrreldes 
eelmise kuuekuulise ajavahemikuga järsult 

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

ja oluliselt ning vähemalt 60 % selliste II 
lisas loetletud kolmandate riikide kodanike 
esitatud varjupaigataotluste arv, kelle 
varjupaigataotluste heakskiitmise määr oli 
eelmisel üheaastasel ajavahemikul alla 
3 %;

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 
eelmise üheaastase ajavahemikuga järsult 
ja oluliselt ning vähemalt 60% selliste 
tagasi lükatud tagasivõtutaotluste arv, mille 
liikmesriik on esitanud II lisas loetletud 
kolmandale riigile tema enda kodanike 
kohta.

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. Kohe pärast liikmesriigi 
teate saamist teavitab komisjon sellest 
parlamenti.

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:

– kas protsentuaalne tõus vastab lõike 1 
punktides a, b, ja c esitatud arvudele;
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– kas kõnealuses tõusus võetakse arvesse 
teabe esitanud liikmesriigi konkreetset 
olukorda mõjutavaid olulisi tegureid; 
– mis tahes lõikes 1 kirjeldatud 
hädaolukorras olevate liikmesriikide 
arvu;
– näitajate suurenemise üldist mõju liidu 
rändeolukorrale, mida kajastavad 
liikmesriikide esitatud andmed; 
– FRONTEXi ja/või Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiameti ja/või 
Europoli koostatud aruanded, kui  
konkreetse juhtumi asjaolud seda 
nõuavad;

3 a. Pärast eespool nimetatud tegurite 
hindamist võib komisjon kolme kuu 
jooksul pärast 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.

4. Enne lõike 3 kohaselt vastu võetud 
rakendusotsuse kehtivusaja lõppemist 
esitab komisjon kootöös asjaomase 
liikmesriigiga (asjaomaste 
liikmesriikidega) Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande. Aruandele võib lisada 
ettepaneku muuta käesolevat määrust, et 
kanda asjaomane kolmas riik I lisasse.

4. Enne lõike 3 a kohaselt vastu võetud 
rakendusotsuse kehtivusaja lõppemist 
esitab komisjon kootöös asjaomase 
liikmesriigiga (asjaomaste 
liikmesriikidega) Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande. Aruandele võib lisada 
ettepaneku muuta käesolevat määrust, et 
kanda asjaomane kolmas riik I lisasse.

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 a
kohaselt vastu võetud rakendusotsuse 
kehtivusaega kuni üheksa kuu võrra. 
Rakendusotsuse kehtivusaja pikendamise 
otsus võetakse vastu kooskõlas artikli 4a 
lõikes 2 osutatud menetlusega.”

(Tõlkija märkus: lõike 1 punkti a viimane 



PR\881551ET.doc 15/20 PE475.760v01-00

ET

muudatus ei puuduta eestikeelset 
versiooni.)

Or. es

Selgitus

Mehhanismi nimi võib tekitada segadust ning seda ei oleks soovitatav seetõttu enam kasutada. 
Tuleb selgitada, et protsendimäärad ei anna alust peatamiseks. Nende alusel käivitatakse 
hindamisprotsess, mille käigus otsustatakse, kas viisavabaduse kohaldamine peatatakse või 
mitte. Arve peaks saama võrrelda pikema ajavahemiku jooksul. Kõik liikmesriikide teated 
tuleb edastada parlamendile. Hindamisprotsessis võetakse muu hulgas arvesse Europoli 
aruandeid, kui Euroopa amet leiab, et asjaomase liikmesriigi  ja/või liidu turvalisus võib olla 
ohus.

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artiklit 4 muudetakse järgmiselt: 4. Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:
a) lõige 1 asendatakse järgmisega: a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

«1. Liikmesriik võib ette näha erandid 
artikli 1 lõikes 1 sätestatud viisanõudest 
või artikli 1 lõikes 2 sätestatud 
viisanõudest vabastamisest järgmiste 
isikute suhtes:

«1. Liikmesriik võib ette näha erandid 
artikli 1 lõikes 1 sätestatud viisanõudest 
või artikli 1 lõikes 2 sätestatud 
viisanõudest vabastamisest järgmiste 
isikute suhtes:

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

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

a a) päästelendude meeskonnad ja 
saatepersonal ning teised katastroofe ja 
avariiolukordi likvideerida aitavad 
isikud;

b) rahvusvahelistel siseveeteedel sõitvate 
laevade tsiviilmeeskonnad;

b) rahvusvahelistel siseveeteedel sõitvate 
laevade tsiviilmeeskonnad;

c) selliste reisidokumentide, 
diplomaatiliste või teenistuspasside 
kasutajad, mille on oma ametnikele välja 
andnud rahvusvahelised valitsustevahelised 
organisatsioonid või muud üksused, kelle 
suhtes kehtib rahvusvaheline õigus.”;

c) selliste reisidokumentide kasutajad, 
mille on oma ametnikele välja andnud 
rahvusvahelised valitsustevahelised 
organisatsioonid või muud üksused, kelle 
suhtes kehtib rahvusvaheline õigus.”;
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b) lõikesse 2 lisatakse punkt d: b) lõikesse 2 lisatakse punkt d:
«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.”;

«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.”;

c) lisatakse lõige 4:
„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.”

(Tõlkija märkus: KOM-teksti muudetava teksti tõlge ei vasta originaalile.)                           
Or. es

Selgitus

Määruses (EÜ) nr 539/2001 algselt ette nähtud sätte väljajätmine ei ole otstarbekas, kuna see 
võib tekitada absurdseid olukordi, kus viisat nõutakse isikutelt, kes oma eluga riskides on 
valmis aitama teisi liikmesriike katastroofi korral. Türgi ja reisidokumentide kohta vt 
muudatusettepanekute 7 ja 8 põhjendusi.
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SELETUSKIRI

Määruses (EÜ) nr 539/2001 loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab liidu 
välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest 
nõudest vabastatud. Kõnealuse määrusega kehtestatakse tingimused, mille alusel kolmanda 
riigi kodanikud saavad kasutada viisavabadust lühiajaliseks viibimiseks Euroopa Liidu 
territooriumil. 

Otsus viisavabaduse kohta tehakse seejärel, kui on hinnatud asjaomase riigi olukorda seoses 
ebaseadusliku sisserände, avaliku korra ja julgeoleku, Euroopa Liidu välissuhete, territoriaalse 
ühtsuse ja vastastikkuse põhimõttega. 

Määruse nr 539/2001 muutmise ettepaneku eesmärgid on: kaitseklausli kehtestamine, mis 
võimaldab viisavabaduse kiiret ajutist peatamist, juhul kui tekib hädaolukord, vastastikkuse 
mehhanismi muutmine, ühenduse viisaeeskirjaga kooskõlas olevate määratluste kehtestamine,
tingimuste kehtestamine viisavabastuse kohaldamiseks kolmanda riigi kodanike, pagulaste ja 
kodakondsuseta isikute, ühendusse mittekuuluva riigi teatavate kodanikekategooriate ning 
isikute suhtes, kes kasutavad reisilubasid või passe, mille on välja andud üksused, kelle suhtes 
kehtib rahvusvaheline õigus, ja lõpuks rahvusvahelistes lepingutes liikmesriikidele sätestatud 
kohustuste arvesse võtmine. 

RAPORTÖÖRI SEISUKOHAD
Isegi kui tegemist on kõigest ülevaatega olukorrast, on tähtis, et käesolevas raportis antaks 
objektiivne nägemus kõigist käsitlemisel olevatest elementidest, võttes ühenduse perspektiivi 
kõrval arvesse ka Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide positsiooni. 

On vastuoluline, et viisat peetakse liidus ebaseadusliku sisserände kasvu kontrollimisel 
vajalikuks vahendiks ning samal ajal on üllatav, et ühendusse mittekuuluvad riigid võivad 
kehtestada sama nõude samal eesmärgil. 

Ühine viisapoliitika on sisserände valdkonna oluline osa, kuna viisale antakse ebaseadusliku 
sisserände kontrollivahendina keskne roll.

Ettepanek muuta määrust on komisjoni vastus viimasel ajal aset leidnud ühenduse 
viisasüsteemi rikkumistele. On selgeks saanud, et märkimisväärne arv kolmandate riikide 
kodanikke on kasutanud ära viisavabadust, et reisida liidu territooriumile ja taotleda 
põhjendamatult rahvusvahelist kaitset.   

Komisjoni ettepanekus ei piirduta vaid tehniliste sätete kehtestamisega, vaid see sisaldab ka 
olulisi poliitilisi meetmeid. Nn kaitseklausel ja vastastikkuse mehhanism on vahendid, mille 
kasutuselevõtmine võib mõjutada Euroopa Liidu rahvusvaheliste suhete valdkonda.

Mõistete osas on Euroopa Parlament juba mitmel korral rõhutanud vajadust kasutada 
sisserände puhul mõiste „ebaseaduslik” asemel teisi mõisteid (Tõlkija märkus: ei puuduta 
eestikeelset versiooni), kui see toimub viisil, mis on vastuolus liikmesriikide seadustega.

Kaitseklausel: selle vahendi puhul tuleks kasutada täpsemat määratlust, kuna selle eesmärk 
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on „peatada” viisavabadus, kui tekib vastav olukord. Parem oleks võib-olla kasutada 
teistsugust sõnastust, näiteks „peatamisklausel või -mehhanism” või lihtsalt praegune 
määratlus välja jätta. 

Klausli sõnastus tekitab mitmeid küsimusi. Kõigepealt tuleb täpsustada, kas see tuleb 
kasutusele võtta vastavalt komisjoni esitatud rangetele  kriteeriumitele või saab seda 
kasutusele võtta paindlikumalt, nagu pakuvad välja mõned liikmesriigid.

Tundub loogiline, et mehhanism tuleks kasutusele võtta väga konkreetsetes hädaolukordades, 
kui on täheldatud ebaseaduslike sisserändajate või põhjendamatute rahvusvahelise kaitse 
taotluste arvu „olulist” ja järsku suurenemist.

Otsust selle kohta, millal on tõus piisav ja millal viisavabadus peatatakse, ei tehta üksnes 
määruse nr 539/2001 muudatusettepanekus ette nähtud protsendimäärade saavutamise põhjal, 
vaid kui iga konkreetse juhtumi hindamisprotsessi põhjal seda soovitatakse. Selleks peab 
komisjon hindama asjaomase liikmesriigi teadet, esitatud andmeid ja statistikat, FRONTEXi, 
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti või Europoli aruandeid, kui konkreetse juhtumi 
asjaolud seda nõuavad, ja üldist mõju liidu rändeolukorrale.

Selles valguses ei ole protsendimäärade kasutamine objektiivse elemendina 
hindamismenetluse käivitamiseks täiesti sobimatu. Protsendimäärasid tuleks siiski kasutada 
üksnes sellel eesmärgil, s.o hindamisprotsessi käivitamiseks. Üksnes pärast iga juhtumi 
täielikku hindamist, võib komisjon otsustada, kas hinnatud asjaolud on kokkuvõttes piisavad 
viisavabaduse peatamiseks. Sellised asjaolud peaksid hõlmama „olulist” tõusu ebaseadusliku 
sisserände või rahvusvahelise kaitse taotlustega seotud arvudes võrreldes eelneva aastaga.

Komitoloogia menetluse puhul oleks soovitatav, kui Euroopa Parlament saaks menetluses 
osaleda selle algusest alates, kui Euroopa Komisjon otsustab hinnata liikmesriigi esitatud 
taotlust, mis tuleks edastada ka Euroopa Parlamendile. See tähendab, et parlamenti tuleks 
teavitada samaaegselt komisjoniga, kui liikmesriik esitab taotluse peatamise kohta, mitte siis, 
kui teatatakse komitoloogia menetluse alustamisest.    

Vastastikkuse põhimõte: see on üks ühise viisapoliitika aluspõhimõtteid, kuna kolmas riik, 
kes kasutab viisavabadust, peab sama meedet laiendama ka Euroopa Liidu kodanike suhtes. 

Kuigi on tõsi, et see põhimõte on nimetatud valdkonna poliitika aluseks, ei tohiks seda 
kasutada põhjendusena sellele, et seatakse kahtluse alla sellise viisanõude õiguspärasus, mille 
kolmas riik on kehtestanud liikmesriigi kodanikele, kui kolmas riik leiab, et liikmesriik on 
muutunud ebaseadusliku sisserände allikaks. 

Siinkohal tuleks käsitleda põhjuseid, miks ühenduse kodanikud taotlevad rahvusvahelist 
kaitset väljaspool Euroopa Liitu. Olenemata sellest, kas see peab paika või mitte, et suurem 
osa neist taotlustest tehakse puhtalt majanduslikel kaalutlustel, mis on seotud eriti heldete 
varjupaigasüsteemide loodud ootustega, on siiski oluline tunnistada vajadust tugevdada 
vähemuste integratsioonisüsteeme Euroopas. See valdkond kuulub liikmesriikide 
vastutusalasse ja selles tuleks võib-olla võtta ühismeetmeid ja rakendada ühist lähenemisviisi 
Euroopa Liidus.  
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Vastastikkuse põhimõtte puhul on selge, et hoolimata komisjoni väidetest, ei ole määrusega nr 
851/2005 muudetud praegune süsteem tõhus. Olgugi et määruses nr 539/2001 algselt ette 
nähtud automaatset mehhanismi ei ole vaja uuesti kasutusele võtta, tuleks praegune 
mehhanism põhjalikult läbi vaadata, et tagada tegevuse ühtsus ja solidaarsus liikmesriikide 
vahel. Muud asjaolud, näiteks Euroopa Liidu kaubandussuhted, ei tohiks ühise viisapoliitika 
alustalasid ohtu seada. 

Sellega seoses on oluline saavutada eesmärgid, mis seati 2011. aasta märtsis vastu võetud 
kirjalikus deklaratsioonis 2011/2053, millega Euroopa Parlament kutsus komisjoni ja 
nõukogu üles avaldama survet kolmandatele riikidele, kes rikuvad vastastikkuse põhimõtet, 
rõhutades vajadust taaskehtestada viisanõue, kui asjaomaselt riigilt ei saada positiivset 
vastust. Selleks kutsus parlament Euroopa Komisjoni üles kehtestama „kahepoolsete 
viisakokkulepete asemel uut korda, mis tagab kõikidele liikmesriikidele täieliku vastastikuse 
viisavabaduse ning ühtlasi ka selle, et kui ELi mittekuuluv riik vastastikkuse põhimõtet rikub, 
taaskehtestavad kõik liikmesriigid kohe viisanõude selle riigi kodanike suhtes”.  

Kanada taaskehtestas 14. juulil 2009 viisanõude Tšehhi Vabariigi kodanike suhtes. Sellest 
sündmusest on möödunud kaks ja pool aastat, kuid Euroopa Komisjoni võimalikust survest 
hoolimata ei ole see Põhja-Ameerika riik oma otsust tühistanud.

Asjaolu, et kõnealusele juhtumile on võimatu soodsat lahendust leida, kujutab endast 
äärmiselt kahjulikku pretsedenti Euroopa Liidu ühise viisapoliitika jaoks ja näitab kehtiva 
mehhanismi nõrkust. Seetõttu oleks vaja mehhanismi, et Euroopa Liit saaks kiiremini, kui 
mitte automaatselt  reageerida, kui ei peeta kinni vastastikkuse põhimõttest. 

Piisaks sellest, kui taaskehtestada viisanõue ajutiselt ja mõistlikuks, kuid siiski piisavalt 
pikaks ajavahemikuks, et kolmas riik saaks oma otsuse uuesti läbi mõelda ja Euroopa Liit 
pakkuda tagatisi ebaseadusliku sisserände suhtes. Kõnealuse perioodi lõppedes võib komisjon 
teha ettepaneku kanda asjaomane riik määruse nr 539/2001 I lisasse.   

Kolmandate riikide teenuseosutajate olukord: viide ühe konkreetse riigi kodanikele, nagu 
see on Türgi puhul, tundub loogiline, kui võtta arvesse, et see on praegu ainus selline juhtum.
Ei oleks siiski otstarbekas teha otsuseid üksnes selle olukorra põhjal, eelkõige kui Euroopa 
Liidu Kohtu kohtupraktika võib eeldada määrusesse uute muudatuste tegemist, kui tulevikus 
sarnaseid olukordi hinnata tuleks. Seetõttu tuleks ettepanekut muuta nii, et sinna lisatakse 
viide selle kohta, et võetakse arvesse Euroopa Kohtu kohtupraktikat, tegemata ainsatki viidet 
ühendusse mittekuuluva riigi kodanikele.

Muud küsimused: uuenduses käsitletavad muud küsimused on enamjaolt tehnilist laadi ega 
tekita sellest seisukohast probleeme.

Uued määratlused: need ühtlustatakse ühise viisaeeskirja määratlustega ja võetakse 
arvesse Euroopa Kohtu tõlgendust lühiajalise viibimise kohta.

Ühendkuningriigis või Iirimaal elavad pagulased ja kodakondsuseta isikud: kuna 
nende liikmesriikidega viisasid vastastikku ei tunnustata ning nende välja antud muid 
sarnaseid dokumente ja elamislube ei ole viidud üksteisega vastavusse, jäetakse 
liikmesriikidele voli otsustada, kas nad vabastavad kõnealuse kategooria isikud 
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viisanõudest või mitte. 

Kolmandate riikide teatud kodanikekategooriate ühtlustamine: määruses nähakse 
liikmesriikidele ette võimalus tühistada viisanõue ühendusse mittekuuluvate riikide 
teatud kodanikekategooriate suhtes, näiteks lennukite ja laevade tsiviilmeeskonnad, 
isikud, kes kasutavad diplomaatilisi-, eri- või muid ametipasse, mille on välja andnud 
rahvusvahelised valitsustevahelised organisatsioonid või muud üksused, kelle suhtes 
kehtib rahvusvaheline õigus.


