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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 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 562/2006, millega 
kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni 
piirieeskirjad), ja Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni
(COM(2011)0118 – C7-0070/2011 – 2011/0051(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0118),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 77 lõiget 1 ja 
2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0070/2011),

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit 
(A7-0000/2012),

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 – muutmisakt
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liidu poliitika eesmärk välispiiri 
valdkonnas on integreeritud haldus, mis 
tagab ühetaolise ja kõrgetasemelise 
kontrolli ja valve Euroopa Liidus isikute 
vaba liikumise üle ning mis on vabadusel, 
turvalisusel ja õigusel rajaneva ala üks 
oluline osa. Selleks tuleb kehtestada ühised 
eeskirjad välispiiri kontrolli normide ja 
korra kohta.

(1) Liidu poliitika eesmärk välispiiri 
valdkonnas on integreeritud haldus, mis 
tagab ühetaolise ja kõrgetasemelise 
kontrolli ja valve Euroopa Liidus isikute 
vaba liikumise üle ning mis on vabadusel, 
turvalisusel ja õigusel rajaneva ala üks 
oluline osa. Selleks tuleb kehtestada ühised 
eeskirjad välispiiri kontrolli normide ja 
korra kohta, võttes arvesse erilist ja 
ebaproportsionaalselt suurt rändesurvet 
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mõnede liikmesiikide välispiiril. 
Kehtestatud eeskirjad peavad lähtuma 
liikmesriikidevahelise solidaarsuse 
põhimõttest.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Inimeste vaba liikumine Schengeni 
ala piires on üks Euroopa integratsiooni 
suuremaid saavutusi ning Schengeni 
lepingul on olnud positiivne mõju sadade 
tuhandete ELi kodanike elule, sest see on 
muutnud piiriületamise mugavaks ja 
elavdanud majandust. Liikumisvabadus 
on üks ELi kodanike põhiõigusi ja ELi 
kodakondsuse tugisammas, mille 
kasutamise tingimused on sätestatud 
aluslepingutes ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivis 
2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu 
kodanike ja nende pereliikmete õigust 
liikuda ja elada vabalt liikmesriikide 
territooriumil1.
_________________
1 ELT L 158, 30.4.2004, lk 77.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Kontrolli kaotamiseks sisepiiridel on 
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vaja, et liikmesriigid usaldaksid täielikult 
üksteise võimet rakendada kaasnevaid 
meetmeid, mis võimaldavad piirikontrolli 
kaotada.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Schengeni ala loomisega määrati 
kindlaks ühine välispiir, mille kaitsmise 
eest liikmesriigid vastutust jagavad 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 80 määratletud 
solidaarsuse ja vastutuse õiglase jagamise 
põhimõttele. Schengeni ala haldamise 
tõhustamine aitab tagada, et iga 
liikmesriik suudab tõhusalt kontrollida 
oma osa välispiirist, ning suurendab 
usaldust ELi rändejuhtimise süsteemi 
tulemuslikkuse suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Määruse nelja esimese kohaldamisaasta 
järel on tekkinud vajadus teha sellesse 
mitmesuguseid muudatusi, tuginedes 
liikmesriikide ja komisjoni kogemustele 
Schengeni piirieeskirjade kohaldamisel, 
sealhulgas Schengeni hindamiste 
tulemustele ning liikmesriikide aruannetele 
ja päringutele.

(3) Määruse nelja esimese kohaldamisaasta 
järel on tekkinud vajadus teha sellesse 
mitmesuguseid muudatusi, tuginedes 
liikmesriikide ja komisjoni kogemustele 
Schengeni piirieeskirjade kohaldamisel, 
sealhulgas Schengeni hindamiste 
tulemustele, liikmesriikide aruannetele ja 
päringutele ning seadusandlikele 
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algatustele ja muudatustele liidu esmases 
ja teiseses õiguses, ning vajadus 
täpsustada otsustava tähtsusega tehnilisi 
küsimusi ja need tõhusamalt kaardistada.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2011. aasta määruse (EL) nr 
1168/2011 vastuvõtmine, millega 
muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 
2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide 
välispiiril tehtava operatiivkoostöö 
juhtimise Euroopa agentuuri asutamise 
kohta1 (Frontex) parandab välispiiride 
integreeritud haldamissüsteemi ja näeb 
ette agentuuri rolli edasise suurendamise 
kooskõlas liidu eesmärgiga töötada välja 
poliitika, mille abil kehtestada järk-järgult 
integreeritud piirihaldus.
______________
1 ELT L 304, 22.11.2011, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks et ühtlustada Schengeni 
piirieeskirju Euroopa Liidu toimimise 
lepinguga, tuleks komisjonile kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 

(6) (Ei puuduta eestikeelset verisooni).
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290 delegeerida õigus võtta vastu õigusakte 
näiteks selliste lisameetmete puhul, millega 
reguleeritakse patrull- ja vaatlustegevust 
kooskõlas Schengeni piirieeskirjade artikli 
12 lõikega 5, ning lisadesse tehtavate 
muudatuste puhul kooskõlas artikliga 32. 
On eriti tähtis, et komisjon konsulteeriks 
ettevalmistava töö käigus asjakohaselt, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni).

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 562/2006
Artikkel 2 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„4a) „sisemine kaubaveoühendus” 
tähendab liikmesriikide territooriumil 
asuva kahe või enama sadama vahel 
toimuvat kaubaveoühendust, mille raames 
ei külastata liikmesriikide territooriumist 
väljapoole jäävaid sadamaid;”;

„4a) „sisemine kaubaveoühendus” 
tähendab liikmesriikide territooriumil 
asuva kahe või enama sadama vahel 
toimuvat kaubaveoühendust, mille raames 
ei külastata liikmesriikide territooriumist 
väljapoole jäävaid sadamaid ning mille 
puhul toimub kaubavedu eelnevalt 
kindlaksmääratud teekonna kohaselt;”;

Or. en
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt g a (uus)
Määrus (EÜ) nr 562/2006
Artikkel 2 – punkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) Lisatakse järgmine punkt 8a:
„8a) „ühine piiripunkt” – liikmesriigi või 
kolmanda riigi territooriumil asuv 
piiripunkt, kus liikmesriigi ja kolmanda 
riigi piirivalvurid teostavad sisenemis- ja 
väljumiskontrolli vastavalt oma riigi 
õigusaktidele ja kahepoolse kokkuleppe 
kohaselt;”;

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt h a (uus)
Määrus (EÜ) nr 562/2006
Artikkel 2 – punkt 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a ) Lisatakse järgmine punkt 18a:
18a) „avamerel töötaja” – väljaspool 
territoriaalvett, kuid rahvusvahelise 
mereõiguse kohaselt liikmesriikide mere 
majandusliku ainukasutusõiguse 
piirkonnas asuval avamererajatisel töötav 
isik, kes pöördub regulaarselt meritsi või 
õhuteed pidi tagasi liikmesriikide 
territooriumile;”;

Or. en
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt h b (uus)
Määrus (EÜ) nr 562/2006
Artikkel 2 – punkt 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h b) Lisatakse järgmine punkt 19a:
„19a) „üks kuu” tähendab 30 päeva.”;

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 562/2006
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) üksikisikute või rühmade puhul, kui on 
tegemist erivajadusega, välispiiride 
erakorraliseks ületamiseks väljaspool 
piiripunkte või kindlaksmääratud 
lahtiolekuaegadest erineval ajal, tingimusel 
et neil on siseriikliku õigusega nõutavad 
load ja et toimuv ei ole vastuolus 
liikmesriikide avaliku korra ja 
sisejulgeoleku huvidega. Liikmesriigid 
võivad näha kahepoolsete kokkulepetega 
ette asjaomase erikorra;

(a) üksikisikute või rühmade puhul, kui on 
tegemist erivajadusega, välispiiride 
erakorraliseks ületamiseks väljaspool 
piiripunkte või kindlaksmääratud 
lahtiolekuaegadest erineval ajal, tingimusel 
et neil on siseriikliku õigusega nõutavad 
load ja et toimuv ei ole vastuolus 
liikmesriikide avaliku korra ja 
sisejulgeoleku huvidega. Liikmesriigid 
võivad näha kahepoolsete kokkulepetega 
ette asjaomase erikorra. Eranditest tuleb 
teatada komisjonile vastavalt artiklile 34;

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 562/2006
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) üksikisikute või rühmade puhul 
ettenägematu hädaolukorra puhul.”.

(b) üksikisikute või rühmade puhul 
ettenägematu hädaolukorra puhul vastavalt 
liidu õigusaktidele ja rahvusvahelisele 
õigusele põhiõiguste valdkonnas.”.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 562/2006
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Kavandatud viibimiseks liikmesriikide 
territooriumil kuni kolm kuud mis tahes
kuuekuulise ajavahemiku jooksul, mida 
arvestatakse alates esimesest 
liikmesriikide territooriumile sisenemise 
kuupäevast, kehtivad kolmandate riikide 
kodanikele järgmised territooriumile 
sisenemise tingimused:

„1. „Kavandatud viibimiseks liikmesriikide 
territooriumil kuni 90 päeva mis tahes
180-päevase ajavahemiku jooksul, mis 
eeldab viimase 180-päevase ajavahemiku 
arvestamist iga viibimispäeva korral, 
kehtivad kolmandate riikide kodanikele 
järgmised territooriumile sisenemise 
tingimused:

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EÜ) nr 562/2006
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) lisatakse järgmine lõige 1a:
„1a. Lõike 1 rakendamiseks arvestatakse 
sisenemiskuupäev esimeseks 
liikmesriikide territooriumil viibimise 
päevaks ja väljumiskuupäev viimaseks 
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liikmesriikide territooriumil viibimise 
päevaks.”

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 562/2006
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a) Artikli 6 lõike 1 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:
„1. Piirivalveametnikud täidavad oma 
kohustusi inimväärikust ja põhiõigusi
täielikult austades. Erilist tähelepanu 
pööratakse eriti haavatavate isikutega 
seotud juhtumitele.”

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt d
Määrus (EÜ) nr 562/2006
Artikkel 7 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Teise astme kontrolli korras põhjalikult 
kontrollitavaid kolmanda riigi kodanikke 
teavitatakse sellise kontrolli eesmärgist ja 
läbiviimise korrast kirjalikult.”;

„5. Teise astme kontrolli korras põhjalikult 
kontrollitavaid kolmanda riigi kodanikke 
teavitatakse sellise kontrolli eesmärgist ja 
läbiviimise korrast kirjalikult neile 
arusaadavas keeles või või keeles, mille 
puhul on põhjust eeldada, et isik seda 
mõistab, ning vajaduse korral muus 
vormis.”;

Or. en



PE478.678v01-00 14/31 PR\888469ET.doc

ET

Selgitus

Käesoleva artikli sõnastus pärineb Euroopa Parlamendis vastu võetud 
tagasisaatmisdirektiivist 2008/115/EÜ ning eesmärk on kooskõlastada muudatus ja säilitada 
liikmesriikides viibivaid kolmandate riikide kodanikke käsitlevates mitmesugustes ELi 
õigusaktides kolmandate riikide kodanike jaoks ühtne õigus teabele.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 562/2006
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„2. a) Liidu õiguse alusel vaba liikumise 
õigust omavatel isikutel on õigus kasutada 
III lisa A-osas esitatud viidaga („EL, EMP, 
CH”) tähistatud ridasid. Samuti võivad nad 
kasutada III lisa B1- ja B2-osas esitatud 
viitadega („viisanõudest vabastatud” ja
„kõik reisidokumendid”) tähistatud ridasid.

„2. a) Liidu õiguse alusel vaba liikumise 
õigust omavatel isikutel on õigus kasutada 
III lisa A-osas esitatud viidaga („EL, EMP, 
CH”) tähistatud ridasid. Samuti võivad nad 
kasutada III lisa B1- ja B2-osas esitatud 
viitadega („viisa ei ole vajalik” ja „kõik 
reisidokumendid”) tähistatud ridasid.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 562/2006
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need kolmandate riikide kodanikud, kelle 
suhtes ei kohaldata liikmesriikide 
välispiiride ületamise korral viisanõuet 
vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 
539/2001, ning need kolmandate riikide 
kodanikud, kellel on kehtiv elamisluba või 
pikaajaline viisa, võivad kasutada 
käesoleva määruse III lisa B1-osas esitatud 
viidaga („viisanõudest vabastatud”) 
tähistatud ridasid. Samuti võivad nad 
kasutada käesoleva määruse III lisa B2-

Need kolmandate riikide kodanikud, kelle 
suhtes ei kohaldata liikmesriikide 
välispiiride ületamise korral viisanõuet 
vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 
539/2001, ning need kolmandate riikide 
kodanikud, kellel on kehtiv elamisluba, 
võivad kasutada käesoleva määruse III lisa 
B1-osas esitatud viidaga („viisa ei ole 
vajalik”) tähistatud ridasid. Samuti võivad 
nad kasutada käesoleva määruse III lisa 
B2-osas esitatud viidaga („kõik 
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osas esitatud viidaga („kõik 
reisidokumendid”) tähistatud ridasid.

reisidokumendid”) tähistatud ridasid.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 562/2006
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III lisa B1-osas esitatud viidaga
(„viisanõudest vabastatud”) tähistatud 
eraldi ridade kasutamine on sätestatud 
liikmesriikide võimaluse ja mitte 
kohustusena. Liikmesriigid otsustavad 
vastavalt vajadusele, kas ja millises 
piiripunktis nad seda võimalust kasutavad.”

III lisa B1-osas esitatud viidaga („viisa ei 
ole vajalik”) tähistatud eraldi ridade 
kasutamine ei ole liikmesriikidele 
kohustuslik. Liikmesriigid otsustavad 
vastavalt vajadusele, kas ja millises 
piiripunktis nad seda võimalust kasutavad.”

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 562/2006
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a) Artikli 9 lõige 5 jäetakse välja.

Or. en
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt -a (uus)
Määrus (EÜ) nr 562/2006
Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) Pealkiri asendatakse järgmisega:
„Templite löömine reisidokumentidesse”

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EÜ) nr 562/2006
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) lõike 3 esimesele lõigule lisatakse 
järgmine punkt g a:
„g a) nende piiriala elanike 
reisidokumentidesse, kellel on kohaliku 
piiriliikluse luba vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20 detsembri 
2006. aasta määruse (EÜ) nr 1931/2006 
(millega kehtestatakse maismaal 
liikmesriikide välispiiril toimuva kohaliku 
piiriliikluse eeskirjad ning muudetakse 
Schengeni konventsiooni sätteid)1 artiklile 
6 ja asjaomastele kahepoolsetele 
kokkulepetele.”
_______________
1 ELT L 405, 30.12.2006, lk 1. 

Or. en

Selgitus

The combination of Articles 4 § 1 and 6 § 2 of Regulation 1931/2006/EC of the European 
Parliament and the Council results in that those subject to special arrangements for local 
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border traffic, as established by the aforementioned Regulation, do not require entry or exit 
stamps to their passports when they enter or exit the Schengen area. The provisions of s. 4 
and 6 establish for residents in the border area an exception from the obligations which arise 
under this Regulation, as is also expressly stated in the explanatory note, paragraph No. 3, of 
the above Regulation. In light of the amendments to the present Regulation, harmonisation of 
both regulations is required.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt b b (uus)
Määrus (EÜ) nr 562/2006
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) lõike 3 teine lõik asendatakse 
järgmisega:
„Erandkorras võib kolmanda riigi 
kodaniku palvel sisenemis- või 
väljumistempli löömisest loobuda, kui 
see võib asjaomasele isikule tõsiseid 
ebameeldivusi tekitada. Sel juhul tuleb 
sisenemine või lahkumine registreerida 
eraldi lehel, millele märgitakse isiku 
nimi ja passinumber. Nimetatud leht 
antakse kolmanda riigi kodanikule. 
Liikmesriigi pädevad asutused koguvad 
statistilisi andmeid erandkordade kohta ja 
esitavad need komisjonile.”

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 562/2006
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Juhul kui lõikes 1 osutatud eeldust ei 
lükata ümber, võidakse kolmanda riigi 
kodanik tagasi saata kooskõlas Euroopa 

„3. Juhul kui lõikes 1 osutatud eeldust ei 
lükata ümber, võidakse kolmanda riigi 
kodanik tagasi saata kooskõlas Euroopa 



PE478.678v01-00 18/31 PR\888469ET.doc

ET

Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 
2008/115/EÜ.

Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 
2008. aasta direktiiviga 2008/115/EÜ
ühiste nõuete ja korra kohta 
liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate 
kolmandate riikide kodanike 
tagasisaatmisel ja kõnealust direktiivi 
rakendavate siseriiklike õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 562/2006
Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a) Artiklile 12 lisatakse järgmine lõige 
4a:
„4a. Liikmesriigid teavitavad Euroopa 
Parlamenti, nõukogu ja komisjoni, juhul 
kui piirikontrolli teostamise käigus 
täheldatakse ebaseadusliku piiriületamise 
juhtude märkimisväärset kasvu ja/või 
otseselt kolmandate riikide tegevusest või 
tegevusetusest tingitud kuritegevuse 
kasvu. Pädevad institutsioonid võtavad 
seda teavet arvesse Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 215 kohaste 
piiravate meetmete kaalumisel.”

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 562/2006
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a) Artikli 15 lõikesse 1 lisatakse 
esimese lõigu järele järgmine lõik:
„Piirivalveametnikud tagavad, et 
rahvusvahelise kaitse taotlust esitada 
soovival isikul on tegelik võimalus esitada 
see pädevatele ametiasutustele võimalikult 
kiiresti, ning piirivalveametnikud täidavad 
oma ülesandeid, järgides täielikult 
asjakohaseid liidu õigusakte, sealhulgas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, ja 
rahvusvahelise õiguse akte, sealhulgas 28. 
juulil 1951. aastal Genfis koostatud 
pagulasseisundi konventsiooni (Genfi 
konventsioon).”

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 562/2006
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Liikmesriigid tagavad, et 
piirivalveametnikeks on spetsiaalse 
ettevalmistuse ja nõuetekohase väljaõppe 
saanud professionaalid, ning võtavad 
seejuures arvesse piirivalveametnike 
ühiseid põhiõppekavasid, mille on välja 
töötanud ja kasutusele võtnud nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 2007/2004 asutatud 
Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril 
tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 
agentuur. Õppekavad sisaldavad 
eriväljaõpet saatjata alaealiste ja 
inimkaubanduse ohvritega seotud eriti 
tundlike olukordade tuvastamiseks.
Liikmesriigid soodustavad 
piirivalveametnike keeleõpet, eelkõige 
nende keelte osas, mida vajatakse 

„Liikmesriigid tagavad, et 
piirivalveametnikeks on spetsiaalse 
ettevalmistuse ja nõuetekohase väljaõppe 
saanud professionaalid, ning võtavad 
seejuures arvesse piirivalveametnike 
ühiseid põhiõppekavasid, mille on välja 
töötanud ja kasutusele võtnud nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 2007/2004 asutatud 
Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril 
tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 
agentuur. Õppekavad sisaldavad 
eriväljaõpet haavatavate isikute, nagu
saatjata alaealiste ja inimkaubanduse 
ohvritega seotud olukordade tuvastamiseks
ja nende lahendamiseks. Liikmesriigid 
soodustavad Frontexi toetusel
piirivalveametnike keeleõpet, mida 
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tööülesannete täitmiseks.”. vajatakse tööülesannete täitmiseks, ning 
tagavad, et piirivalveametnikud saavad 
väljaõpet põhiõiguste valdkonnas üldiselt 
ja seoses eri kategooriatesse kuuluvate 
haavatavate isikute õigustega.”.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 562/2006
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„g) päästeteenistuse töötajad, 
politseiametnikud ja tuletõrjemeeskonna 
liikmed;

„g) päästeteenistuse töötajad, 
politseiametnikud, tuletõrjemeeskonna
liikmed ja piirivalveametnikud;

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 562/2006
Artikkel 21 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14) Artiklist 21 jäetakse välja punkt d. 14) Artikli 21 punkt d asendatakse 
järgmisega:
„d) liikmesriigi võimalust sätestada 
õigusaktiga kolmandate riikide kodanike
jaoks Schengeni konventsiooni artikli 22 
sätete järgne kohustus teatada oma 
viibimisest mis tahes liikmesriigi 
territooriumil.”

Or. en
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 562/2006
Artikkel 34 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17 a) Artikli 34 lõikele 1 lisatakse 
järgmine punkt e a:
„e a) artikli 4 lõike 2 punktis a sätestatud 
erandid välispiiri ületamisel;”

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 562/2006
Artikkel 34 – lõige 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17 b) Artikli 34 lõikele 1 lisatakse 
järgmine punkt e b:
„e b) artikli 10 lõikes 3 nimetatud 
statistika.”

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18
Määrus (EÜ) nr 562/2006
Artikkel 37 – esimene lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Liikmesriigid teatavad komisjonile 
siseriiklikest sätetest, mis on seotud artikli 
21 punktiga c, karistustest, millele on 

„Liikmesriigid teatavad komisjonile 
siseriiklikest sätetest, mis on seotud artikli 
21 punktidega c ja d, karistustest, millele 
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viidatud artikli 4 lõikes 3, ja kahepoolsetest 
kokkulepetest, mille sõlmimine on 
käesoleva määrusega lubatud.”.

on viidatud artikli 4 lõikes 3, ja 
kahepoolsetest kokkulepetest, mille 
sõlmimine on käesoleva määrusega 
lubatud.”.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 2
Schengeni lepingu rakendamise konventsioon
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Artikkel 22 jäetakse välja. (2) Artiklit 22 muudetakse järgmiselt:

1. Ühe konventsiooniosalise 
territooriumile seaduslikult saabunud 
välismaalane võib olla kohustatud 
teatama endast vastavalt iga 
konventsiooniosalise kindlaksmääratud 
nõuetele selle konventsiooniosalise 
pädevatele asutustele, kelle 
territooriumile ta saabub. Selline 
teatamine toimub selle 
konventsiooniosalise valikul, kelle 
territooriumile välismaalane saabub, kas 
saabumisel või kolme tööpäeva jooksul 
alates saabumise kuupäevast.
2. Välismaalane, kes elab ühe 
konventsiooniosalise territooriumil ja 
siseneb teise konventsiooniosalise 
territooriumile, võib olla kohustatud 
teatama endast pädevatele asutustele 
vastavalt lõikele 1.
3. […].

Or. en
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 562/2006
III lisa – B1-OSA

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„B1-OSA: „viisanõudest vabastatud”; „B1-OSA: „viisa ei ole vajalik”;

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 562/2006
VI lisa – punkt 1.1.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lisatakse punkt 1.1.4: a) lisatakse punkt 1.1.4:

„1.1.4. Ühised piiripunktid "1.1.4. „1.1.4. Ühised piiripunktid
1.1.4.1. Liikmesriigid võivad sõlmida 
naabruses asuvate kolmandate riikidega 
kahepoolseid kokkuleppeid, mille alusel 
seatakse sisse ühised piiripunktid, kus 
kokkuleppe ühe poole piirivalveametnikud 
teostavad kooskõlas oma riigi 
õigusaktidega sisenemis- ja 
väljumiskontrolli kokkuleppe teise poole 
territooriumil. Ühine piiripunkt võidakse 
sisse seada kas liikmesriigi või kolmanda 
riigi territooriumil.

1.1.4.1. Liikmesriigid võivad sõlmida 
naabruses asuvate kolmandate riikidega 
kahepoolseid kokkuleppeid, mille alusel 
seatakse sisse ühised piiripunktid, kus 
kokkuleppe ühe poole piirivalveametnikud 
teostavad kooskõlas oma riigi 
õigusaktidega sisenemis- ja 
väljumiskontrolli kokkuleppe teise poole 
territooriumil. Ühistes piiripunktides 
kohaldatavad kolmanda riigi õigusaktid 
austavad liidu õigusaktidest tulenevates 
valdkondades tagatud õiguskaitset.
Kokkulepped sisaldavad eelkõige järgmisi 
sätteid:
– sätted, mis reguleerivad mõlema poole 
piirivalveametnike ülesandeid ja võetavaid 
meetmeid. Erilist tähelepanu pööratakse 
menetlustele, mis on seotud isiku või 
isikute kinnipidamisega, vara 
arestimisega, liikmesriikide territooriumil 
varjupaigamenetlustele juurdepääsuga 
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ning liidu õiguse alusel vaba liikumise 
õigust omavate isikute liikmesriigi 
territooriumile sisenemise tagatistega. 
Neid sätteid rakendatakse nii 
liikmesriikide kui ka kolmandate riikide 
territooriumil;
– sätted, mis tagavad liikmesriikide 
piirivalveametnikele võimaluse 
isikuandmeid töötlevate infosüsteemide 
kasutamiseks kooskõlas artikliga 7 ning 
võimaldavad liidu õigusaktidega nõutud 
tehniliste ja organisatsiooniliste 
turvameetmete kehtestamist, et kaitsta 
isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku 
hävitamise või juhusliku kaotsimineku, 
muutmise, volitamata avalikustamise või 
juurdepääsu eest. Kolmandate riikide 
piirivalveametnikele on nendele 
infosüsteemidele juurdepääs keelatud.

1.1.4.2. Liikmesriigi territooriumil asuvad
ühised piiripunktid. Kahepoolsed 
kokkulepped, millega asutatakse ühised 
piiripunktid liikmesriigi territooriumil, 
sisaldavad kolmanda riigi
piirivalveametnikele antavat luba täita 
oma ülesandeid liikmesriigi territooriumil, 
järgides järgmiseid põhimõtteid:

1.1.4.2. Ühised piiripunktid võidakse sisse 
seada kas liikmesriigi või kolmanda riigi 
territooriumil.

(a) Rahvusvaheline kaitse. Liikmesriigi 
territooriumil rahvusvahelist kaitset 
taotlevale kolmanda riigi kodanikule 
võimaldatakse juurdepääs liikmesriigi 
menetlustele ka juhul, kui kõnealune 
kolmanda riigi kodanik ei ole veel läbinud 
väljumiskontrolli, mida teostavad 
kolmanda riigi piirivalveametnikud ühises 
piiripunktis.
(b) Isiku kinnipidamine või vara 
arestimine. Kui kolmanda riigi 
piirivalveametnikud saavad isiku 
kinnipidamist või kaitse alla võtmist või 
vara arestimist õigustavat teavet, 
edastavad nad selle liikmesriigi 
ametiasutustele, kes tagavad asjaomase 
isiku kodakondsusest sõltumata 
asjakohaste meetmete võtmise kooskõlas 
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riikliku, ELi ja rahvusvahelise õigusega
või tegutsevad kooskõlas oma riigi 
õigusaktidega. Sellisel juhul tuleb 
asjaomasele isikule võimaldada 
juurdepääs liikmesriikide kohtutele ja 
õiguskaitsevahenditele, mis on piisavad, et 
tagada õiguskaitse liidu õigusega 
hõlmatud valdkondades, eesmärgiga 
tagada üksikisikutele liidu õigusnormidest 
tulenev õiguskaitse ja kõnealuste 
õigusnormide täielik kohaldamine.
(c) Liidu õiguse alusel vaba liikumise 
õigust omavad isikud, kes sisenevad ELi 
territooriumile. Kolmanda riigi 
piirivalveametnikud ei takista liidu õiguse 
alusel vaba liikumise õigust omavaid 
isikuid ELi territooriumile sisenemast. 
Kui kolmandal riigil on põhjust keelata 
konkreetsel isikul kõnealuse kolmanda 
riigi territooriumilt väljuda, teatavad riigi 
piirivalveametnikud sellest liikmesriigi 
ametiasutustele, kes tagavad asjakohaste 
meetmete võtmise kooskõlas riikliku, ELi 
ja rahvusvahelise õigusega.
1.1.4.3. Kolmanda riigi territooriumil 
asuvad ühised piiripunktid. Kahepoolsed 
kokkulepped, millega asutatakse ühised 
piiripunktid kolmanda riigi territooriumil, 
sisaldavad liikmesriigi 
piirivalveametnikele antavat luba täita 
ülesandeid kolmanda riigi territooriumil 
kooskõlas Schengeni piirieeskirjadega ja 
järgides järgmiseid põhimõtteid: 
(a) Rahvusvaheline kaitse. Kui kolmanda 
riigi kodanik, kes on läbinud kolmanda 
riigi piirivalveametnike teostatud 
väljumiskontrolli, taotleb kolmanda riigi 
territooriumil viibivatelt liikmesriigi 
piirivalveametnikelt rahvusvahelist 
kaitset, võimaldatakse talle juurdepääs 
asjaomase liikmesriigi territooriumile, et 
oleks võimalik algatada vajalikud 
menetlused. Kolmanda riigi 
ametiasutused lepivad asjaomase isiku 
üleviimisega liikmesriigi territooriumile.
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(b) Isiku kinnipidamine või vara 
arestimine. Kui liikmesriigi 
piirivalveametnikud saavad isiku 
kinnipidamist või kaitse alla võtmist või 
vara arestimist õigustavat teavet, 
tegutsevad nad kooskõlas nende riigis ja 
liidus kohaldatavate õigusaktidega. 
Kolmanda riigi ametiasutused peavad 
leppima asjaomase isiku või vara 
üleviimisega liikmesriigi territooriumile.
(c) Kodakondsusjärgsesse riiki sisenevad 
kolmanda riigi kodanikud. Liikmesriigi 
piirivalveametnikud ei takista kolmanda 
riigi kodanikke kodakondsusjärgsesse 
riiki sisenemast. Kui liikmesriigil on oma 
õigusaktide alusel põhjust keelata 
konkreetsel isikul oma territooriumilt 
väljuda, teatavad liikmesriigi 
piirivalveametnikud sellest kolmanda riigi 
ametiasutustele, kes tagavad asjakohaste 
meetmete võtmise kooskõlas riikliku ja 
rahvusvahelise õigusega. 
1.1.4.4. Enne naabruses asuvate 
kolmandate riikidega ühiseid piiripunkte 
käsitlevate kahepoolsete kokkulepete 
sõlmimist või sõlmitud kokkulepete 
muutmist konsulteerivad asjaomased 
liikmesriigid komisjoniga, et kontrollida 
kokkulepete kokkusobivust käesoleva 
määrusega.

1.1.4.3. Enne naabruses asuvate 
kolmandate riikidega ühiseid piiripunkte 
käsitlevate kahepoolsete kokkulepete 
sõlmimist või sõlmitud kokkulepete 
muutmist konsulteerivad asjaomased 
liikmesriigid komisjoniga, kes peab andma 
oma kinnituse selle kohta, et kokkulepe 
on kokkusobiv liidu asjakohaste 
õigusaktidega.

Kui komisjon leiab, et kokkulepe ei sobi
käesoleva määrusega kokku, teavitab ta 
sellest asjaomast liikmesriiki. Liikmesriik 
võtab vajalikud meetmed kokkuleppe 
muutmiseks mõistliku aja jooksul, 
eesmärgiga kõrvaldada kõik tuvastatud 
vastuolud.”;

Kui komisjon leiab, et kokkuleppe eelnõu
ei sobi kokku liidu asjakohaste 
õigusaktidega, teavitab ta sellest asjaomast 
liikmesriiki. Liikmesriik jätab kokkuleppe 
sõlmimata ning võtab vajalikud meetmed 
kokkuleppe eelnõu muutmiseks mõistliku 
aja jooksul, eesmärgiga kõrvaldada kõik 
tuvastatud vastuolud.”;

Or. en
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 562/2006
VI lisa – punkt 1.2.1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„1.2.1. Kontrollitakse nii reisijaid rongides 
kui ka välispiire ületavate rongide 
personali, kaasa arvatud personali 
kaubarongidel või tühjadel rongidel. 
Liikmesriigid sõlmivad kahepoolsed 
kokkulepped, millega määratakse kindlaks 
selliste kontrollimiste teostamine 
kooskõlas punktis 1.1.4 sätestatud 
põhimõtetega. Kontrollimisi teostatakse 
ühel järgmistest viisidest:

„1.2.1. Kontrollitakse nii reisijaid rongides 
kui ka välispiire ületavate rongide 
personali, kaasa arvatud personali 
kaubarongidel või tühjadel rongidel. 
Liikmesriigid võivad sõlmida kahepoolseid 
kokkuleppeid, millega määratakse kindlaks 
selliste kontrollimiste teostamise kord. 
Kontrollimisi teostatakse ühel järgmistest 
viisidest:

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 562/2006
VI lisa – punkt 1.2.2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.2. Lisaks võivad liikmesriigid, kelle 
territooriumi selliste kolmandatest riikidest 
pärit rongide marsruut läbib, otsustada 
reisikiirrongide liikluse hõlbustamise 
eesmärgil ja ühisel kokkuleppel asjaomaste 
kolmandate riikidega, et nad teostavad 
punktis 1.1.4 sätestatud põhimõtteid 
järgides isikute riiki sisenemise kontrolli 
kolmandatest riikidest pärit rongidel ühel 
järgmistest viisidest:

1.2.2. Lisaks võivad liikmesriigid, kelle 
territooriumi selliste kolmandatest riikidest 
pärit rongide marsruut läbib, otsustada 
reisikiirrongide liikluse hõlbustamise 
eesmärgil ja ühisel kokkuleppel asjaomaste 
kolmandate riikidega, et nad teostavad 
isikute riiki sisenemise kontrolli 
kolmandatest riikidest pärit rongidel ühel 
järgmistest viisidest:

Or. en
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Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 4 – alapunkt -a (uus)
Määrus (EÜ) nr 562/2006
VI lisa – punkt 3.1.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) punktis 3.1.1 lisatakse esimese lause 
järele järgmine lause:
„Erandjuhtudel võib kontrolli teostada ka 
laeva liikumisel läbi asjaomase 
liikmesriigi territoriaalmere, nagu see on 
määratletud ÜRO mereõiguse 
konventsioonis.”

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 4 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 562/2006
VI lisa – punkt 3.1.1 – teine lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Liikmesriigid võivad sõlmida 
kahepoolseid kokkuleppeid, mille kohaselt 
võib kontrolli siiski teostada ka piiri 
ületamisel või laeva saabumisel või 
lahkumisel kolmanda riigi territooriumil, 
järgides punktis 1.1.4 sätestatud 
põhimõtteid.”;

„Liikmesriigid võivad sõlmida 
kahepoolseid kokkuleppeid, mille kohaselt 
võib kontrolli siiski teostada ka piiri 
ületamisel või laeva saabumisel või 
lahkumisel kolmanda riigi territooriumil.”;

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 562/2006
VII lisa – punkt 7 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„7. Päästeteenistuse töötajad, 
politseiametnikud ja tuletõrjemeeskonna 
liikmed 

„7. päästeteenistuse töötajad, 
politseiametnikud, tuletõrjemeeskonna 
liikmed ja piirivalveametnikud;

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 562/2006
VII lisa – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hädaolukorras tegutsevate päästeteenistuse 
töötajate, politseiametnike ja 
tuletõrjemeeskonna liikmete sisse- ja 
väljasõidutingimused sätestatakse riiklikes 
õigusaktides ja vajaduse korral 
kahepoolsetes kokkulepetes. Kõnealuste 
tingimuste puhul võidakse teha erandeid 
artiklitest 4, 5 ja 7.

Hädaolukorras tegutsevate päästeteenistuse 
töötajate, politseiametnike, 
tuletõrjemeeskonna liikmete ja 
piirivalveametnike sisse- ja 
väljasõidutingimused sätestatakse riiklikes 
õigusaktides ja vajaduse korral 
kahepoolsetes kokkulepetes. Kõnealuste 
tingimuste puhul võidakse teha erandeid 
artiklitest 4, 5 ja 7.

Or. en
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Schengeni ala loomine 1980. aastate lõpul on üks Euroopa suuri saavutusi. Schengeni lepingu 
vastuvõtmisele 14. juulil 1985 järgnes püsiva piirikontrolli kaotamine Schengeni alasse 
kuuluvate riikide sisepiiridel, mis tagas inimestele võimaluse kõnealusel alal vabalt liikuda. 
Möödunud 25 aasta jooksul on Euroopa Schengeni ala lepinguline ja õiguslik raamistik 
kujunenud selleks, mida me nimetame praegu uhkusega Schengeni acqui’ks. Schengeni ala, 
kuhu kuulus algselt 5 liiget, koosneb praegu 25 liikmesriigist, kellega liituvad peagi Bulgaaria 
ja Rumeenia.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 562/2006, millega 
kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni 
piirieeskirjad), on oluline teetähis Schengeni acquis’ edendamise ja tõhustamise nimel 
tehtavate seadusandlike jõupingutuste valdkonnas. Määrust kohaldatakse kõigi isikute suhtes, 
kes liiguvad üle Euroopa Liidu sise- või välispiiride ning sellega kehtestatakse Schengeni ala 
piiripunktides teostatava kontrolli eeskirjad. Määruse õigusraamistiku keskmes on liidu 
huvide kaitse ning määrus tagab ELi kodanike ja teiste sama õigust omavate isikute vaba 
liikumise, kuid samal ajal kaitseb see nende isikute ja eriti haavatavate isikute rühma 
kuuluvate inimeste õigusi, kellel puudub vaba liikumise õigus.

Käesoleva määruse peamine eesmärk on muuta kehtivaid õigusnorme isikute suhtes 
teostatava piirikontrolli osas ning tõhustada integreeritud piirihalduspoliitikat, parandades 
välispiiride ületamise eeskirju.

Komisjoni ettepaneku reguleerimisala 

Komisjoni ettepanek täpsustada Schengeni piirieeskirju ja muuta need terviklikumaks 
mehhanismiks tuleb ELi jaoks otsustaval ja ajaloolise tähtsusega ajal.

Ettepanek on peamiselt tehnilise olemusega, see käsitleb eeskirjade ajakohastamist ja pärast 
määruse 562/2006 ja Lissaboni lepingu jõustumist toimunud õiguse arengu arvessevõtmist.

Määruse ettepanekus võetakse lisaks arvesse liikmesriikide praktilisi kogemusi Schengeni 
piirieeskirjade kohaldamisel.

Komisjoni ettepanek sisaldab ka mõningaid 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingu 
rakendamise konventsiooni muudatusi. 

Raportööri seisukoht

Võttes arvesse Euroopa Komisjoni esitatud ettepanekut ja Schengeni acqui’osas toimunud 
õiguslikku ja praktilist arengut, nõustub raportöör komisjoniga, et Schengeni piirieeskirju on 
vaja muuta. Eluliselt tähtis on säilitada arusaamine, et liikmesriikide sisepiiridel piirikontrolli 
kaotamine käib käsikäes tõhusa kontrolli teostamisega, süvendatud koostööga ja vastastikuse 
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usaldusega Schengeni välispiiridel. Seda eelkõige praegust aega arvestades, kus ELi 
välispiiridel toimuvad kiireloomulist reageerimist vajavad sündmused (nt radikaalsed 
poliitilised muutused Põhja-Aafrikas), mis mõjutavad suuresti ELi suunalisi rändevoogusid. 

Kõnealuses kontekstis esitab raportöör muudatusettepanekud, mis parandavad olemasolevat 
raamistikku ja lähtuvad peamiselt kahest põhimõttest: esiteks, nende eeskirjade tõhustamine, 
mis hõlbustavad, lihtsustavad ja edendavad veelgi vaba liikumist Euroopa Schengeni alal, ja 
teiseks range kontrolli- ja julgeolekuraamistiku toetamine liikmesriikide territooriumi 
välispiiridel.

Raportöör nõustub sellega, et Schengeni acqui’ tõhustamiseks on oluline sõlmida ühiste 
piiripunktide osas liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel kahepoolsed kokkulepped. Need 
kokkulepped peaksid sobima kokku ELi õiguse ja väärtustega. Nagu võib näha 
olemasolevatest kokkulepetest, mille on sõlmitud Ukraina ja Poola ning Ungari ja Horvaatia, 
võivad need kokkulepped tõhustada välispiiri piiripunktides piiri ületavate isikute kontrolli ja 
kaitset.

Välispiiride tugevdamine loob õiguskindluse, suurendab liikmesriikide vahelist solidaarsust ja 
aitab kaasa majanduse arengule. Lisaks märgib raportöör, et need ettepanekud peaksid 
ulatuslikult arvesse võtma kõigi Schengeni alasse sisenevate või sinna siseneda püüdvate 
isikute individuaalseid õigusi, kasutades Euroopa Liidu pikaajalisi poliitilisi ja õiguslikke 
traditsioone. Raportöör märgib, et kui on tõendeid, et kolmanda riigi tegevus või tegevusetus 
tekitab probleeme Schengeni ala välispiiril, peavad liikmesriigid reageerima ja tegutsema 
piirivalve teostamisel vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 215.

Käesoleva ettepaneku muudatusettepanekute koostamisel võttis raportöör lisaks Lissaboni 
lepingule ja inimõiguste kaitset käsitlevatele ELi õigusaktidele arvesse hiljuti vastu võetud 
ELi õigusakte, nagu viisaeeskirjad, tagasisaatmisdirektiiv ja muudatused Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruses (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava 
operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asutamise kohta (FRONTEX), mis pakuvad 
uusi tegevusvaldkondi liidu välispiiride integreeritud haldamise parandamiseks.

Käesolev ettepanek on vaatamata oma enamasti tehnilisele olemusele oluline lisandus 
Schengeni acqui’ arengus. See annab otsest kasu, lihtsustab ja arendab edasi piirikontrolli 
ning suurendab usaldusväärsust ja solidaarsust Schengeni alal. Ettepaneku sõnum on selge: 
vaatamata Euroopa Liidus valitsevale raskele olukorrale jääb liit kindlaks oma 
integreerumisprotsessile ja väärtustele, mis kaitsevad rahu, julgeolekut ja õitsengut Euroopas. 
EL on veendunud, et ühiseid probleeme saab lahendada ainult ühiste eesmärkide ja nägemuste 
ning koostöö ja vastastikuse solidaarsuse abil. 


