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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(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 määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid ja 
territooriumid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need 
kolmandad riigid ja territooriumid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud
(COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0650),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 77 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0371/2012),

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit 
(A7-0000/2013),

1. võtab vastu oma esimese lugemise seisukoha ja kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

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 riikide parlamentidele.
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SELETUSKIRI

1. Sissejuhatus

Määruses (EÜ) nr 539/20011 loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab liikmesriikide 
välispiiride ületamisel olema viisa (nn negatiivne nimekiri, I lisa), ja need kolmandad riigid, 
kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (nn positiivne nimekiri, II lisa).

Kõnealuse komisjoni ettepaneku eesmärk on määrust ajakohastada. Arvestades, et määruses 
(EÜ) nr 539/2001 kehtestatud kriteeriumid võivad aja jooksul vastavalt kolmandatele riikidele 
muutuda, tuleks negatiivse ja positiivse nimekirja koosseis korrapäraselt läbi vaadata.

Ettepaneku esitamisega vastab komisjon Euroopa Ülemkogu poolt Stockholmi programmis 
väljendatud üleskutsele kõnealused kaks nimekirja korrapäraselt uuesti läbi vaadata. Alates 
Lissaboni lepingu jõustumisest on Euroopa Parlamendil kaasotsustusõigus kogu ühises 
viisapoliitikas kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 77 lõike 2 punktiga a.

2. Ettepaneku üldine taust

Sellega seoses teeb komisjon kõigepealt ettepaneku kaotada viisanõue järgmiste Kariibi mere 
ja Vaikse ookeani piirkonna saareriikide suhtes: Dominica, Grenada, Kiribati, Marshalli 
saared, Mikroneesia, Nauru, Belau, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinid, Saalomoni 
saared, Samoa, Ida-Timor, Tonga, Trinidad ja Tobago, Tuvalu ja Vanuatu.

Lisaks, selleks et tagada tulevikus nende riikide ja kõigi liikmesriikide kodanike täielik 
vastastikkus kolmekuuliseks lühiajaliseks riigis viibimiseks kuuekuulise ajavahemiku jooksul 
ja et tagada järjepidevus viisavabadusega, ei tohiks nende riikide kodanike suhtes 
viisanõudest vabastamist kohaldada, kuna Euroopa Liit ja asjaomased riigid ei ole sõlminud 
ega jõustanud kahepoolset viisavabaduse lepingut.

Teiseks teeb komisjon ettepaneku vabastada viisanõudest kõik need Briti kodanikud, kes ei 
ole Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi kodanikud liidu õiguse tähenduses.

Komisjon jõudis järeldusele, et viisanõue eespool nimetatud riikide kodanike suhtes ei õigusta 
ennast enam.

Lõpuks teeb komisjon ettepaneku ajakohastada negatiivset nimekirja ja lisada Lõuna-Sudaan 
nende kolmandate riikide loendisse, kelle kodanikele kehtib viisanõue.

3. Raportööri märkused

Raportöör peab kiiduväärseks komisjoni ettepanekut muuta määrust (EÜ) nr 539/2001 ja 

                                               
1 Konsolideeritud versioon on kättesaadav aadressil: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R0539:20110111:ET:PDF
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toetab komisjoni ettepanekut nimekirjade muutmise kohta.

Raportöör on seisukohal, et komisjon on hinnanud kaalutlevalt iga eespool nimetatud riiki 
eraldi. Samuti on komisjon põhjendatult võtnud arvesse kriteeriume, mis peaksid teda 
suunama nimekirjade koostamist käsitlevate ettepanekute tegemisel. Need kriteeriumid, mis 
on esitatud määruse (EÜ) nr 539/2001 põhjenduses 5, on seotud eelkõige ebaseadusliku 
sisserände, avaliku korra ja julgeolekuga, samuti Euroopa Liidu ja kolmandate riikide 
suhetega, võttes samuti arvesse piirkondliku ühtekuuluvuse ja vastastikkuse mõju.

Ettepaneku eesmärk on töötada välja ühine sisserändepoliitika, aidates samal ajal kaasa 
Euroopa Liidu ja komisjoni ettepanekus nimetatud riikide suhete tugevdamisele.

Sellega seoses aitab Euroopa Liidu ja kõnealuste riikide suhete parandamise protsess kindlasti 
kaasa õigusemõistmisele ja vabaduste austamisele.

**

Esiteks, kui on tegemist teatavate Kariibi mere saareriikide ja teatavate Vaikse ookeani 
saareriikide nimekirja kandmisega, ei ole viisanõudele enam õigustust. Need riigid ei kujuta 
Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks ebaseadusliku sisserände ohtu ega ohusta nende avalikku 
korda ja julgeolekut.

Lisaks toetab raportöör nende riikide kandmist positiivsesse nimekirja, sest liikmesriikide 
konsulaaresinduste vähesus asjaomastes kolmandates riikides on takistus, kuna nende riikide 
kodanikud peavad taotlema Schengeni viisat välismaal, mis kujutab endast märkimisväärset 
kulu ja mõnikord kaasneb sellega välispiiride ületamisel viisanõue.

Mis puutub kolmandate riikide välja antud reisidokumentide turvalisusesse, ei kujuta nende 
riikide reisidokumendid endast ohtu. Kuigi biomeetriliste passide väljastamine on seatud 
Lääne-Balkani riikide negatiivsest nimekirjast positiivsesse nimekirja kandmise üheks 
tingimuseks, ei tohiks biomeetriliste passide väljastamine olla Dominica, Grenada, Saint 
Lucia, Saint Vincenti ja Grenadiinide või Trinidadi ja Tobago ülekandmisega seotud nõue. 
Tõepoolest, nendes kolmandates riikides kehtivad CARICOMi (Kariibi Ühendus) 
reisidokumendid, mis on kõrge turvalisuse tasemega ja masinloetavad, ning nad plaanivad 
lähitulevikus asendada need passid biomeetriliste passidega.

Vaikse ookeani saarte riikide väljastatud passid on masinloetavad ja sisaldavad piisavalt 
turvaelemente.

Teiseks, määruse läbivaatamine hõlmab Briti kodanike teatavate rühmade olukorra 
selgitamist. Statistilised andmed näitavad, et praegu I lisa punktis 3 loetletud Briti kodanike 
rühmad ei kujuta Schengeni alale ebaseadusliku sisserände ohtu ja et suurem osa neist elab 
Kariibi mere saartel, millel on märgatavad seosed ja sarnasused naaberriikidega, kes on 
viisanõudest vabastatud.

Lisaks on tagatud Briti kodanike reisidokumentide turvalisus, sest need dokumendid on 
valmistatud Ühendkuningriigis rangete tehniliste nõuete kohaselt. Need on masinloetavad ja 
sisaldavad mitmeid turvaelemente.
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Kolmandaks hõlmab ettepanek negatiivse nimekirja ajakohastamist, lisades sellesse Lõuna-
Sudaani. 9. juulil 2011. aastal kuulutas Lõuna-Sudaan ametlikult välja oma sõltumatuse 
Sudaanist, kes kuulub negatiivsesse nimekirja. Riigist sai 14. juulil 2011. aastal Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni liige. Seepärast tuleb Lõuna-Sudaan I lisasse lisada.

4. Kokkuvõte ja raportööri soovitused

Raportöör pooldab komisjoni ettepanekut.

Nimetatud Kariibi mere ja Vaikse ookeani saareriigid ning Briti kodanike teatud rühmad ei 
kujuta endast ohtu Euroopa Liidule ebaseadusliku sisserände ega avaliku korra mõttes.

Raportöör kohtus Kariibi mere saareriikide, Vaikse ookeani saareriikide ja Briti kodanike 
teatud rühmade esindajatega. Kõik esindajad on korduvalt väljendanud soovi tihendada ja 
laiendada oma suhteid Euroopa Liiduga.

Viisavabadusel on kodanike elus suur tähtsus. Viisarežiimi liberaliseerimine lühendab 
Schengeni alas toimuva reisi ettevalmistusaega ja vähendab kulusid. Lisaks hõlbustab 
viisanõudest vabastamine kodanikevahelisi suhteid, mis on majandus-, kultuuri-, teadus- jms 
suhete arengu tagamise määrav tingimus. Viisarežiim tugevdab ka inimestevahelisi suhteid ja 
muudab konkreetseks vaba liikumise põhimõtte, mis on Euroopa Liidu üks põhiõigusi.

Määruse (EÜ) nr 539/2001 kavandatud muutmist põhjendab vajadus, et Euroopa Liit 
tegutseks proportsionaalselt ja vastastikkuse põhimõtte alusel.

Kuigi komisjoni ettepanek on tervitatav, peab raportöör vajalikuks anda mõned soovitused.

Raportöör kutsub komisjoni üles vaatama läbi AKV–ELi parlamentaarse assamblee liikmete 
viisanõude, kui nad osalevad nimetatud assamblee kohtumistel Schengeni alal. Praegu on neil 
sellega sageli probleeme ja tuleks leida lahendused.

Raportöör väljendab kindlat soovi, et Euroopa Parlament oleks kaasatud Euroopa Liidu ja 
nende kolmandate riikide vaheliste kahepoolsete viisavabaduse lepingutega seonduvasse, 
kelle suhtes on tehtud ettepanek viisanõue kaotada, ja et teda sellest teavitataks. Seetõttu 
soovitab raportöör, et Euroopa Parlament jälgiks nende lepingute rakendamist. Raportöör 
kutsub komisjoni üles täitma kohustust anda Euroopa Parlamendile lepingumenetluste kõigis 
etappides ammendavat teavet ja tegema seda vähemalt iga kuue kuu järel. Seoses kehtivate 
lepingutega kutsub raportöör komisjoni üles andma parlamendile viivitamata kogu saadud 
teabe, mis võiks viia lepingu kehtivuse peatamiseni.

Seoses eespool nimetatud põhjenduses esitatud kriteeriumidega kutsub raportöör komisjoni 
üles kaaluma määruse muutmist, et lisada need kriteeriumid asjaomasesse artiklisse ning 
määratleda need täpsemalt. See ei tohiks vähendada paindlikkust, mida on viisapoliitikas 
mõistagi vaja, kuid selle eelis oleks suurem läbipaistvus.

Lõpetuseks, kuna kõnealune määrus on ühise viisapoliitika keskmes, tehakse ettepanek hoida 
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lisad ajakohasena, et need oleksid endiselt lähtealus, kust saada teada, kellel on vaja 
Schengeni alasse sisenemiseks viisat. Selleks et lisad oleksid ajakohastatud, tuleks võtta vastu 
delegeeritud õigusaktid.


