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LÜHISELGITUS 

Oma 4. detsembri 2006. aasta teatises Euroopa naabruspoliitika arendamise kohta1 on 

komisjon soovitanud, et Euroopa naabruspoliitika riikidega tuleks alustada läbirääkimisi 

tagasivõtu- ja viisalihtsustuslepingute üle.  

 

7. mail 2009. aastal Prahas toimunud tippkohtumisel võeti vastu ühisdeklaratsioon, millega 

loodi idapartnerlus ning võeti pikaajaliseks eesmärgiks viisanõude kaotamine, mis on 

järkjärguline protsess ning millega peab kaasas käima turvalisuse suurenemine, et võidelda 

piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastu. 29.–30. septembril 2011 toimunud 

Varssavi tippkohtumisel kinnitasid riigipead ja valitsusjuhid taas valmidust neid eesmärke 

järgida ja idapartnerlust jätkuvalt rakendada. 

 

Esildatud otsuses võetakse arvesse ja kajastatakse Armeeniaga tehtava koostöö olemasolevat 

raamistikku, eelkõige 1999. aastal jõustunud partnerlus- ja koostöölepingut, 2006. aasta 

novembris vastu võetud ELi ja Armeenia Euroopa naabruspoliitika tegevuskava, 

idapartnerluse tippkohtumise deklaratsioone, aga ka ELi ja Armeenia assotsieerimislepingu 

sõlmimiseks peetavaid käimasolevaid läbirääkimisi.  

 

19. detsembril 2011. aastal võttis nõukogu vastu läbirääkimisjuhised viisalihtsustuslepingu 

sõlmimiseks Armeeniaga. Läbirääkimisi alustati 27. veebruaril 2012 Jerevanis ja lepingu 

lõplik tekst parafeeriti 18. oktoobril 2012. Vastavalt Armeenia Vabariigi valitsuse 4. oktoobri 

2012. aasta otsusele on alates 10. jaanuarist 2013 ELi kodanikud ning teiste Schengeni alaga 

liitunud riikide kodanikud viisanõudest vabastatud.  

 

Lepingu sõlmimist käsitleva otsuse ettepanek sisaldab ELi viisalihtsustuslepingute 

standardelemente ehk kindlaks on määratud viisataotluste menetlemise kestus, tasud ja 

tasuvabastused, nõutavad dokumendid ja erandid, ning teatud isikute kategooriate suhtes 

kohaldav kriteeriumite lihtsustamine. Lisaks sisaldab ettepanek deklaratsiooni, milles 

käsitletakse reisidokumentidega seotud koostööd, reisidokumentide turvalisusega ning 

lühiajalise viisa taotlemisel esitatavate dokumentidega seotud korrapärast teabevahetust. 

Lepingu sätteid ei kohaldata Ühendkuningriigi, Iirimaa ega Taani Kuningriigi suhtes, kellele 

on esitatud üleskutse sõlmida omakorda kahepoolseid viisalihtsustuslepinguid. Sama kehtib 

ka nende riikide kohta, kes ei kuulu ELi, kuid on ühinenud Schengeni lepinguga. 

 

Liikuvuse parandamine aitab kaasa inimestevahelistele kontaktidele, mis on erakordselt 

oluline sidemete loomiseks majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja muudes valdkondades. Seega on 

see oluline ka idapartnerluse õnnestumiseks, kuna pikaajaline eesmärk on täielik 

viisavabadus. 

 

****** 

Väliskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil teha 

Euroopa Parlamendile ettepanek anda nõusolek. 

                                                 
1 COM(2006)0726. 
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