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7.12.2018 A8-0434/79 

Muudatusettepanek  79 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Martina 

Anderson, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Viisaeeskiri 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Liit peaks kasutama viisapoliitikat 

oma koostöös kolmandate riikidega ning ka 

selleks, et tagada parem tasakaal rände- ja 

julgeolekuprobleemide lahendamise ning 

majanduslike kaalutluste ja üldiste 

välissuhete vahel. 

(2) Liit peaks kasutama viisapoliitikat 

oma koostöös kolmandate riikidega ning ka 

selleks, et tagada õige tasakaal rände- ja 

julgeolekuprobleemide lahendamise ning 

humanitaarsete majanduslike kaalutluste 

ja üldiste välissuhete vahel. Eelkõige peab 

liit tagama rahvusvahelisest õigusest, eriti 

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 

kaitse konventsioonist, kodaniku- ja 

poliitiliste õiguste rahvusvahelisest 

paktist, majanduslike, sotsiaalsete ja 

kultuuriliste õiguste rahvusvahelisest 

paktist, 1951. aasta Genfi pagulasseisundi 

konventsioonist ja 1967. aasta New Yorgi 

protokollist, piinamise ning muu julma, 

ebainimliku või inimväärikust alandava 

kohtlemise ja karistamise vastasest 

konventsioonist, lapse õiguste 

konventsioonist ning naiste 

diskrimineerimise kõigi vormide 

likvideerimise konventsioonist tulenevate 

kohustuste täitmise. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/80 

Muudatusettepanek  80 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Martina 

Anderson, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Viisaeeskiri 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Juhul kui teatav kolmas riik ei tee 

piisavat koostööd, et võtta tagasi oma 

kodanikud, kes viibivad liidus 

ebaseaduslikult, ning kui kõnealune 

kolmas riik oma kodanike tagasisaatmist 

tõhusalt ei toeta, tuleks objektiivsetel 

kriteeriumidel põhineva läbipaistva korra 

kohaselt taotleda määruse (EÜ) 

nr 810/2009 teatavate sätete piiravat ja 

ajutist kohaldamist, et saavutada 

asjaomase kolmanda riigiga parem 

koostöö ebaseaduslike rändajate 

tagasivõtmisel. 

välja jäetud 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/81 

Muudatusettepanek  81 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, 

Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Viisaeeskiri 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1 a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 810/2009 

Artikkel 1 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a) artikli 1 lõige 3 jäetakse välja. 

Or. en 

Selgitus 

Välja jäetud: „Käesolevas määruses loetletakse ka kolmandad riigid, kelle kodanikel peab 

olema lennujaama transiidiviisa erandina Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse 

konventsiooni 9. lisas sätestatud vaba transiidi põhimõttest, ning kehtestatakse kord ja 

tingimused viisade andmiseks liikmesriikide lennujaamade rahvusvaheliste transiidialade 

läbimiseks transiidi eesmärgil.“ Horisontaalne muudatus, kui see vastu võetakse, lennujaama 

transiidiviisa nõude tühistamiseks. 
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Muudatusettepanek  82 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, 

Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Viisaeeskiri 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 – alapunkt a a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 810/2009 

Artikkel 1 – lõige 3 – punkt 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a a) Punkt 5 jäetakse välja. 

Or. en 

Selgitus 

Välja jäetud: „lennujaama transiidiviisa“ – viisa, mis kehtib liikmesriikide ühe või mitme 

lennujaama rahvusvahelise transiidiala läbimiseks;“ Horisontaalne muudatus, kui see vastu 

võetakse, lennujaama transiidiviisa nõude tühistamiseks. 
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Muudatusettepanek  83 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, 

Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Viisaeeskiri 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 9 a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 810/2009 

Artikkel 13 – lõige 7 – punkt a 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 9 a) Artikli 13 lõikes 7 asendatakse 

punkt a järgmisega: 

a) alla 12-aastased lapsed; „alla 18-aastased alaealised;“ 

Or. en 

Selgitus 

Kajastamaks seda, et alla 18 aasta vanuste alaealiste biomeetrilisi andmeid ei koguta. 
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Muudatusettepanek  84 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, 

Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 
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Raport A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Viisaeeskiri 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 10 – punkt a 

Määrus (EÜ) nr 810/2009 

Artikkel 14 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Liikmesriikide konsulaadid 

hindavad artiklis 48 osutatud kohaliku 

Schengeni koostöö raames lõikes 1 

sätestatud tingimuste rakendamist, et võtta 

arvesse kohalikku olukorda ning rände- ja 

julgeolekuriske.“; 

5. Liikmesriikide konsulaadid 

hindavad artiklis 48 osutatud kohaliku 

Schengeni koostöö raames lõikes 1 

sätestatud tingimuste rakendamist, et võtta 

arvesse kohalikku olukorda.“; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  85 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, 

Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Viisaeeskiri 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 12 – alapunkt f 

Määrus (EÜ) nr 810/2009 

Artikkel 16 – lõige 8 a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

f) lisatakse järgmine uus lõige: välja jäetud 

„8a. Komisjon hindab iga kahe aasta 

järel vajadust muuta artikli 16 lõigetes 1, 

2 ja 2a sätestatud viisatasu suurust, võttes 

arvesse objektiivseid kriteeriume, nagu 

Eurostati avaldatud üldine 

inflatsioonimäär ELis ja liikmesriikide 

ametnike palkade kaalutud keskmine, 

ning muudab vajaduse korral 

delegeeritud õigusaktiga viisatasu 

suurust.“; 

 

Or. en 
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Muudatusettepanek  86 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, 

Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Viisaeeskiri 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 18 

Määrus (EÜ) nr 810/2009 

Artikkel 25a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

18) lisatakse järgmine artikkel: 
välja jäetud 

„Artikkel 25a   

Koostöö tagasivõtmise valdkonnas  

1. Artikli 14 lõiget 6, artikli 16 

lõiget 1 ja lõike 5 punkti b, artikli 23 

lõiget 1 ja artikli 24 lõiget 2 ei kohaldata 

taotlejate või taotlejate kategooriate 

suhtes, kes on või millesse kuuluvad 

selliste kolmandate riikide kodanikud, 

kelle koostööd liikmesriikidega 

ebaseaduslike rändajate tagasivõtmisel ei 

peeta kooskõlas käesoleva artikliga 

asjakohaste ja objektiivsete andmete 

põhjal piisavaks. Käesoleva artikliga ei 

piirata komisjoni artikli 24 lõike 2d 

kohaseid volitusi. 

 

2. Komisjon hindab korrapäraselt 

kolmanda riigi koostööd tagasivõtmise 

valdkonnas, võttes eelkõige arvesse 

järgmisi näitajaid: 

 

a) liikmesriigi territooriumil 

ebaseaduslikult viibivatele asjaomase 

kolmanda riigi kodanikele väljastatud 

tagasisaatmisotsuste arv;  

 

b) tagasisaatmisotsuse alusel  
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tegelikult tagasi pöördunud isikute arv 

protsendina asjaomase kolmanda riigi 

kodanikele väljastatud 

tagasisaatmisotsuste arvust, sealhulgas 

juhul, kui see on asjakohane, liidu või 

kahepoolsete tagasivõtulepingute alusel 

asjaomase kolmanda riigi territooriumi 

läbinud kolmandate riikide kodanike arv; 

c) kolmanda riigi heaks kiidetud 

tagasivõtutaotluste arv protsendina talle 

edastatud tagasivõtutaotluste arvust. 

 

3. Liikmesriik võib samuti teavitada 

komisjoni juhul, kui tal esineb 

ebaseaduslike rändajate tagasivõtmisel 

lõikes 2 loetletud näitajate alusel 

märkimisväärseid ja püsivaid praktilisi 

probleeme koostöös kolmanda riigiga. 

 

4. Komisjon vaatab lõike 3 kohaselt 

esitatud teate läbi ühe kuu jooksul. 

 

5. Juhul kui komisjon otsustab 

lõigetes 2 ja 4 osutatud analüüsi põhjal, et 

teatav riik ei tee piisavat koostööd ja et 

seetõttu on vaja võtta meetmeid, võib ta, 

arvestades liidu üldisi suhteid asjaomase 

kolmanda riigiga, võtta kooskõlas 

artikli 52 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusega vastu rakendusakti, 

 

a) millega ajutiselt peatatakse artikli 

14 lõike 6, artikli 16 lõike 5 punkti b, 

artikli 23 lõike 1 või artikli 24 lõike 2 või 

osade või kõikide nimetatud sätete 

kohaldamine asjaomase kolmanda riigi 

kõikide kodanike või nende teatavate 

kategooriate suhtes või  

 

b) kohaldatakse artikli 16 lõikes 2a 

sätestatud viisatasu asjaomase kolmanda 

riigi kõikide kodanike või nende teatavate 

kategooriate suhtes.  

 

6. Komisjon hindab pidevalt lõikes 2 

sätestatud näitajate põhjal seda, kas on 

võimalik märkimisväärselt parandada 

asjaomase kolmanda riigi koostööd 

ebaseaduslike rändajate tagasivõtmisel, 

ning võttes samuti arvesse liidu üldisi 

suhteid asjaomase kolmanda riigiga, võib 
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ta otsustada lõikes 5 osutatud 

rakendusakti tühistada või seda muuta. 

7. Hiljemalt kuus kuud pärast 

lõikes 5 osutatud rakendusakti jõustumist 

esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule aruande kõnealuse kolmanda 

riigi edusammude kohta tagasivõtmise 

valdkonnas tehtavas koostöös.“;  

 

Or. en 

Selgitus 

Käesoleva muudatusettepanekuga soovitakse välja jätta kogu artikkel 25a sellisel kujul, nagu 

komisjon on selle esitanud. 
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Muudatusettepanek  87 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, 

Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Viisaeeskiri 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 24 

Määrus (EÜ) nr 810/2009 

Artikkel 36 a – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kava kestus igal kalendriaastal 

piirdub nelja kuuga ning isikute 

kategooriad, kelle suhtes kava 

kohaldatakse, peavad olema selgelt 

kindlaks määratud ja ei tohi sisalda 

kolmandate riikide kodanikke, kes 

kuuluvad nende isikute kategooriasse, kelle 

kohta kehtib eelneva konsulteerimise nõue 

vastavalt artiklile 22, ega isikuid, kelle 

elukoht ei ole maismaapiiripunktiga 

külgnevas riigis ega riigis, millel on otse 

laevaühendus merepiiripunktiga. 

Kõnealuseid kavasid kohaldatakse ainult 

selliste kolmandate riikide kodanike 

suhtes, millega on sõlmitud 

tagasivõtuleping ja mille kohta komisjon 

ei ole teinud otsust vastavalt artikli 25a 

lõikele 5. 

2. Kava kestus igal kalendriaastal 

piirdub nelja kuuga ning isikute 

kategooriad, kelle suhtes kava 

kohaldatakse, peavad olema selgelt 

kindlaks määratud ja ei tohi sisalda 

kolmandate riikide kodanikke, kes 

kuuluvad nende isikute kategooriasse, kelle 

kohta kehtib eelneva konsulteerimise nõue 

vastavalt artiklile 22, ega isikuid, kelle 

elukoht ei ole maismaapiiripunktiga 

külgnevas riigis ega riigis, millel on otse 

laevaühendus merepiiripunktiga.  

Or. en 
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Muudatusettepanek  88 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, 

Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Viisaeeskiri 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 26 a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 810/2009 

Artikkel 39 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 26 a) Artikli 39 lõiget 3 muudetakse 

järgmiselt: 

 Oma ülesannete täitmisel väldivad 

konsulaartöötajad isikute 

diskrimineerimist kodakondsuse, soo, 

sotsiaalse soo, perekonnaseisu, päritolu, 

tegeliku või eeldatava usutunnistuse, 

veendumuste, puude, vanuse või 

seksuaalse sättumuse alusel.“ 

Or. en 

 

 


