
 

AD\1016343ET.doc  PE526.103v02-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

  

 EUROOPA PARLAMENT 2009–2014 

 

Väliskomisjon 
 

2013/0356(NLE) 

6.2.2014 

ARVAMUS 

Esitaja: väliskomisjon 

Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani Vabariigi 

vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta 

(COM(2013)0742 – C7-0000/2014 – 2013/0356(NLE)) 

Arvamuse koostaja: Anneli Jäätteenmäki 

 



 

PE526.103v02-00 2/5 AD\1016343ET.doc 

ET 

PA_Leg_Consent 



 

AD\1016343ET.doc 3/5 PE526.103v02-00 

 ET 

LÜHISELGITUS 

Arvamuse koostajal on hea meel selle ettepaneku üle, sest see on positiivne areng ELi ja 

Aserbaidžaani suhetes, ning ta usub, et see tugevdab ja parendab olulisel määral kahe partneri 

vahelist koostööd rohujuure tasandil. 

 

Inimestevaheliste kontaktide tihendamine turvalises ja hästikorraldatud keskkonnas liikuvuse 

suurendamise abil on üks idapartnerluse juhtpõhimõtteid. Laiemale elanikkonnale kasu toov 

viisanõude kaotamine jääb ühtmoodi nii kõigi partnerriikide kui ka ELi ühiseks eesmärgiks. 

 

7. mail 2009. aastal Prahas toimunud tippkohtumise ühisdeklaratsioonis, millega rajati 

idapartnerlus, on rõhutatud, et kodanike liikuvust turvalises keskkonnas tuleb soodustada 

viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingute kaudu. Selles seati pikaajaliseks eesmärgiks viisanõude 

kaotamine, millega peab kaasnema julgeolekutingimuste paranemine, et võidelda piiriülese 

kuritegevuse ja ebaseadusliku rändega. 2011. aasta septembri Varssavi tippkohtumisel ja 

2013. aasta novembri Vilniuse tippkohtumisel kinnitati veel kord neid eesmärke, rõhutades 

eriti seda, et edasise koostöö ja koordineerimise eesmärk peaks olema ebaseadusliku rände 

ärahoidmine ja selle vastane võitlus, turvalise ja hästikorraldatud rände ja liikuvuse 

soodustamine ning integreeritud piirihaldus. 

 

Juba oma 4. detsembri 2006. aasta teatises Euroopa naabruspoliitika arendamise kohta1 on 

komisjon soovitanud, et Euroopa naabruspoliitika riikidega tuleks alustada läbirääkimisi 

tagasivõtu- ja viisalihtsustuslepingute üle. Kooskõlas ühise lähenemisviisiga ELi 

viisalihtsustuspoliitikale leppisid liikmesriigid 2005. aasta detsembris alaliste esindajate 

komitee tasandil kokku, et viisalihtsustuslepinguid ei sõlmita ilma tagasivõtulepingu 

sõlmimiseta. 

 

Esildatud otsuses võetakse arvesse ja kajastatakse olemasolevat koostööraamistikku 

Aserbaidžaaniga ning eriti praegust partnerlus- ja koostöölepingut, mis jõustus 1999. aastal, 

idapartnerluse tippkohtumiste deklaratsioone ning ka veel toimuvaid läbirääkimisi ELi ja 

Aserbaidžaani assotsieerimislepingu asjus. Sarnased lepingud on juba sõlmitud Armeenia, 

Gruusia, Moldova ja Ukrainaga. 

 

Ametlik luba läbirääkimisteks tagasivõtulepingu üle Aserbaidžaaniga saadi 19. detsembril 

2011. aastal. Läbirääkimised algasid 2012. aasta märtsis ja kokkulepitud tekst parafeeriti 29. 

juulil 2013. aastal.  

 

Lepingu sõlmimist käsitlev esildatud otsus sisaldab ELi viisalihtsustuslepingute 

standardelemente ehk kindlaks on määratud viisataotluste menetlemise kestus, tasud ja 

tasuvabastused, nõutavad dokumendid ja erandid ning ka teatavate isikute kategooriate suhtes 

kohaldav kriteeriumite lihtsustamine. Lisaks sisaldab ettepanek deklaratsioone, milles 

käsitletakse reisidokumentidega seotud koostööd ning 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 

                                                 
1 COM(2006)0726. 
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ka nende riikide kohta, kes ei kuulu ELi, kuid on ühinenud Schengeni lepinguga. 

 

Liikuvuse parandamine aitab kaasa inimestevahelistele kontaktidele, mis on oluline sidemete 

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

idapartnerluse õnnestumiseks, sest pikaajaline eesmärk on täielik viisanõude kaotamine. 

 

****** 

Väliskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil teha 

Euroopa Parlamendile ettepanek anda nõusolek. 
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