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LÜHISELGITUS 

Ettepaneku eesmärk on muuta direktiivi 2005/71/EÜ (kolmandate riikide kodanike 

teadusuuringute eesmärgil riiki lubamise erimenetluse kohta)1 ja direktiivi 2004/114 

(kolmandate riikide kodanike riiki lubamise kohta õpingute, õpilasvahetuse, tasustamata 

praktika või vabatahtliku teenistuse eesmärgil)2. Peale kahe direktiivi ühte üldisse teksti 

kodifitseerimist tehakse ka ettepanek rakendusala laiendamiseks sellega hõlmatud 

inimrühmade osas ning laiendades teatavaid õigusi, mida kõnealused kolmandate riikide 

kodanikud kasutavad. 

 

Ettepaneku peamine eesmärk on komisjoni arvamuse kohaselt muuta EL atraktiivseks 

sihtkohaks andekatele kolmandatest riikidest pärit sisserändajatele. Seepärast soovitatakse 

seal asendada mitmesugused riiklikud sissesõidueeskirjad ja elamisloa saamise reeglid ühiste 

eeskirjadega, et lihtsustada menetlusi tulevaste taotlejate ja organisatsioonide jaoks, ja see 

kinnitab vajadust ühtse, kogu ELi hõlmava vahendi järele, et soodustada kõnealuste inimeste 

jaoks liikuvust ELi sees. Uuesti sõnastatud direktiivi kohaldamisala laiendamine, hõlmamaks 

kaht inimrühma – tasustatud praktikandid ning au pair’id – on ette nähtud selleks, et see oleks 

ettepaneku sõnade kohaselt „kaitsevahend nende haavatavate rühmade ärakasutamise vastu”. 

 

Üks ettepaneku põhielemente on „paremini kasutusele võtta üliõpilaste ja teadlaste 

potentsiaali, muutes neil lihtsamaks töötada ELis pärast õpingute või teadustöö lõppemist. 

Kui see võetakse vastu algkujul, suurendaks ettepanek õpilaste õigust töötada osalise 

tööajaga, tõstes lubatud tundide arvu nädalas 10-lt kuni 20-ni, annaks teadlaste pereliikmetele 

õiguse otsida tööd ja võimaldaks õppuritel ja teadlastel pärast õpingute või teadustöö 

lõpetamist jääda 12 kuuks territooriumile, et teha kindlaks töövõimalused. Siin on ka säte, mis 

lihtsustab ELi-sisese liikuvuse üliõpilastele ja teadlastele, eriti neile, kes osalevad Erasmus 

Mundus või Marie Curie programmis. 

 

Teine ettepaneku oluline uus tunnusjoon on, et ta muudab siduvaks mõned peamised sätted, 

mis puudutavad riiki sisenemise ja seal elamise tingimusi, kui nad ei ole juba kehtivate ELi 

õigusaktidega siduvaks tehtud. Ettepanekus sätestatakse, et taotlejale, kes vastab kõigile 

liikmesriiki lubamise tingimustele, antakse pikaajaline viisa või elamisluba. 

 

                                                 
1 Nõukogu 12. oktoobri 2005. aasta direktiiv 2005/71/EÜ kolmandate riikide kodanike teadusuuringute 

eesmärgil riiki lubamise erimenetluse kohta, ELT L 289, 3.11.2005, lk. 15. 
2 Nõukogu 13. detsembri 2004. aasta direktiiv 2004/114/EÜ (kolmandate riikide kodanike riiki lubamise kohta 

õpingute, õpilasvahetuse, tasustamata praktika või vabatahtliku teenistuse eesmärgil), ELT L 375, 23.12.2004, lk 

12. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Õiguskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil lisada 

oma raportisse järgmised muudatusettepanekud: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 30 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(30) Riiklikud ametiasutused peaksid 

käesoleva direktiivi kohaselt liikmesriiki 

lubamist taotlevaid kolmandate riikide 

kodanikke teavitama taotluse suhtes tehtud 

otsusest. Nad peaksid seda tegema 

kirjalikult niipea kui võimalik ja hiljemalt 

60 päeva jooksul taotluse esitamisest või 

niipea kui võimalik ja hiljemalt 30 päeva 

jooksul taotluse esitamisest, juhul kui tegu 

on liikuvusmeetmeid sisaldavate liidu 

programmidega hõlmatud teadlaste ja 

üliõpilastega. 

(30) Riiklikud ametiasutused peaksid 

käesoleva direktiivi kohaselt liikmesriiki 

lubamist taotlevaid kolmandate riikide 

kodanikke teavitama taotluse suhtes tehtud 

otsusest. Nad peaksid seda tegema 

kirjalikult niipea kui võimalik ja hiljemalt 

60 päeva jooksul taotluse esitamisest või 

niipea kui võimalik ja hiljemalt 30 päeva 

jooksul taotluse esitamisest, juhul kui tegu 

on liikuvusmeetmeid sisaldavate liidu 

programmidega hõlmatud teadlaste ja 

üliõpilastega. Liikmesriigid peaksid 

nägema ette kaebuse esitamise võimaluse 

pädevasse siseriiklikku kohtusse 

vastuvõtust kaudse keeldumise puhul, kus 

riigiasutused ei reageeri taotlusele eespool 

nimetatud tähtaja vältel.  

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) keda asjaomase liikmesriigi siseriiklike 

õigusaktide alusel käsitatakse füüsilisest 

isikust ettevõtjana; 

e) keda asjaomase liikmesriigi siseriiklike 

õigusaktide alusel käsitatakse vaba 

elukutse esindaja või füüsilisest isikust 

ettevõtjana; 
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