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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Colombia Vabariigi 

vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel 

sõlmimist 

(12095/2015 – C8-0390/2015– 2015/0201(NLE)) 

(Nõusolek) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (12095/2015), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu ja Colombia Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest 

loobumist käsitleva lepingu eelnõu (12094/2015), 

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikli 77 lõike 2 punktile a ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a 

alapunktile v (C8-0390/2015), 

– võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning 

artikli 108 lõiget 7, 

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A8-

0000/2016), 

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks; 

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 

komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Colombia Vabariigi 

valitsusele ja parlamendile. 
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LÜHISELGITUS 

Lepingu üldsätted 

 

Kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 509/2014 muudeti määrust (EÜ) nr 

539/2001, viidi Colombia Vabariik üle II lisasse, millega kehtestatakse nende kolmandate 

riikide nimekiri, kelle kodanikud on liikmesriikide välispiiride ületamisel viisanõudest 

vabastatud. Muudetud määrust (EÜ) nr 539/2001 kohaldavad kõik liikmesriigid peale Iirimaa 

ja Ühendkuningriigi.  

Muutva määruse (EL) nr 509/2014 põhjenduses 5 osutatakse vajadusele hinnata enne 

Colombiaga läbirääkimiste alustamist kahepoolsete viisavabaduslepingute sõlmimiseks 

täiendavalt olukorda kõnealuses riigis kohaldatavate kriteeriumite alusel, mis on sätestatud 

kõnealuse määruse artiklis 1. 2014. aasta oktoobris võttis Euroopa Komisjon vastu aruande1 

koos töödokumendiga2, kus vaadeldakse kõnealuste kriteeriumite alusel üksikasjalikult 

olukorda Colombias ja hinnatakse ka viisavabadusest tekkivaid võimalikke riskistsenaariume.  

 

Arvestades Colombiale antud üldist positiivset hinnangut, võttis nõukogu 19. mail 2015 vastu 

otsuse, millega anti komisjonile luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ning Colombia 

Vabariigi vahelise kahepoolse lepingu sõlmimiseks. Läbirääkimised toimusid 20. mail 2015 ja 

pealäbirääkijad parafeerisid lepingu 9. juunil 2015. Ametlik tseremoonia peeti ELi-CELACi 

tippkohtumise raames 10. juunil 2015. Lepingule kirjutati alla 2. detsembril 2015 Brüsselis. 

Nimetatud kuupäevast alates kohaldatakse lepingut ajutiselt kuni ajani, mil Euroopa 

Parlament on selle heaks kiitnud.  

 

Allkirjastatud lepinguga nähakse Euroopa Liidu ja Colombia kodanikele ette võimalus reisida 

viisavabalt teise lepinguosalise territooriumile kuni 90 päevaks 180-päevase ajavahemiku 

jooksul. Viisanõudest on vabastatud kõik isikud (tava-, diplomaatilise, teenistus- või 

ametipassi ning eripassi kasutajad), kes reisivad muudel eesmärkidel peale tasustatava töö 

tegemise.  

** 

Raportööri põhjendus 

Lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping on saavutus Euroopa Liidu ja Colombia 

Vabariigi vaheliste suhete süvendamisel ning ühtlasi täiendav vahend majandus- ja 

kultuurisuhete tihendamiseks ning intensiivsema poliitilise dialoogi pidamiseks 

mitmesugustel teemadel, sh inimõigused ja põhivabadused. Leping tugevdab ka piirkondlikku 

ühtsust ning kuna Colombia kuulub nende väheste Ladina-Ameerika riikide hulka, kelle 

kodanikud vajavad veel viisat, on see oluline vahend Euroopa ja Colombia rahva 

lähendamiseks.  

Colombia on ELi tähtsuselt neljas majanduspartner antud piirkonnas ning kaubavahetuse 

käive ulatub 11 884 miljardi euroni. EL on Colombia tähtsuselt teine kaubanduspartner. 

Väliskaubandus moodustab ligikaudu 20% SKPst. Viisanõudest loobumine lihtsustab 

                                                 
1  COM(2014) 665, 29.10.2014.  
2  SWD(2014) 329 final. 



 

PR\1088682ET.doc 7/8 PE573.179v03-00 

 ET 

ettevõtjate reisimist, tugevdab majanduslikke sidemeid ettevõtjate vahel ja hõlbustab 

investeerimist. Colombia Vabariigi majandus on piirkonnas üks dünaamilisemaid ja 

avatumaid. Kiire majanduskasvu (20%-line kasv aastatel 2009–2013 ja 4%-line kasv 2014. 

aastal) põhjuseks on loodusvarade ja põllumajandusressursside rikkus ning kütuse- ja 

mäetööstuse areng, mis meelitab ligi aina rohkem investeeringuid. Seega võimaldab leping 

tugevdada kahe poole suhteid ja veelgi elavdada kaubavahetust. Colombia turistide arv ELis 

on viimastel aastatel kasvanud (5% aastas). Mitmed Euroopa ettevõtted on juba teinud suuri 

investeeringuid hotelli- ja turismitaristusse, eelkõige Santa Marta, Cartagena ja San Andrési 

piirkonnas, ning viisanõude kaotamine suurendab tõenäoliselt veelgi turistide voogu mõlema 

poole vahel, samuti investeeringuid turismivaldkonda.  

Mis puutub poliitilisse ja institutsioonilisse olukorda, siis on Colombia Vabariik mandri üks 

vanimaid ametlikke demokraatiad, mille valitsemiskord on suhteliselt stabiilne. Poliitilist 

dialoogi Euroopa Liidu ja Colombia vahel reguleerib 1996. aasta Rooma deklaratsioon ja 

lepingu protokoll, mis allkirjastati 2009. aastal. Seda tugevdab ja toetab institutsiooniliselt 

ELi ja Andide Ühenduse riikide vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö leping. Pikaaegse 

sisekonflikti tõttu Colombia Revolutsiooniliste Relvajõududega (FARC) jälgib Euroopa Liit 

hoolikalt inimõiguste olukorda Colombias inimõigusi käsitleva institutsioonidevahelise 

dialoogi raames alates 2008. aastast. Edu on saavutatud eelkõige tänu 2011. aasta juunis vastu 

võetud ohvri- ja maade tagastamise seaduse rakendamisele ja rahuläbirääkimistele FARCi ja 

valitsuse vahel Havannas alates 2012. aasta novembrist, mis võib varsti viia lõpliku 

rahulepingu sõlmimiseni. Viisanõude kaotamise kokkulepe võimaldab täiendavat koostööd 

inimõiguste vallas ning lubab jätkata tasakaalustatud, korrapärast ja põhjalikku poliitilist 

dialoogi, et käsitleda spetsiifilisemaid teemasid, nagu karistamatus, inimõiguste kaitsjad, 

naiste ja laste turvalisus relvastatud konfliktides – küsimused, mis on Euroopa Liidu jaoks 

esmatähtsad.  

Liikuvuse osas näitavad andmed sisenemiskeeldude, kinnipidamiste ja tagapöördumiste 

kohta, et Colombias on viimastel aastatel ilmnenud ebaseadusliku rände alaseid ohte. Siiski 

on selge, et olukord on märkimisväärselt paranenud. 2014. aastal sai suurem osa Schengeni 

viisa taotlejatest lühiajalise viisa, viisa andmisest keeldumise määr oli 2014. aastal ligikaudu 

4,3%. Viisa andmisest keeldumise määr vähenes aastatel 2010–2014 üle poole võrra. 

Seevastu sai 2014. aastal mitmekordse viisa 69,3% taotlejatest, võrreldes 40,9%-ga 2013. 

aastal, mis annab tunnistust liikmesriikide suurenenud usaldusest nende suhtes. 

Tagasipöördumise suhtarv on samuti alates 2010. aastast märgatavalt paranenud. Raportöör 

märgib vajadust tugevdada kokkuleppe raames koostööd ELi ja Colombia vahel 

ebaseadusliku rände vallas. 

Leping sisaldab ka ühisdeklaratsiooni koostöö kohta ebaseadusliku rände vallas, milles liit ja 

Colombia kinnitavad oma kohustusi seoses rändajate tagasivõtmisega ebaseadusliku 

rändesituatsiooni korral.  

Colombiast võib saada ka oluline partner julgeoleku ja organiseeritud kuritegevuse, eelkõige 

ebaseadusliku uimastikaubanduse vastase võitluse vallas, mis võib olla oluline koostööaspekt. 

Strateegilise koostöö lepingu allkirjastamine Euroopa Politseiametiga (Europol) on oluline 

samm liidu ja Colombia vahelise koostöö tugevdamisel võitluses organiseeritud 

kuritegevusega ning näitab valmisolekut jätkata kõnealuses valdkonnas koostööd. Euroopa 

Liidul ning Colombia Vabariigil on palju ühiseid eesmärke, mis annavad põhjust tihendada 

olulist ja vajalikku koostööd lühiajalise viisa nõudest loobumise lepingu abil.  
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Lepingu rakendamine ja järelevalve 

Lepingu rakendamise ja järelevalve osas palub raportöör Euroopa Komisjonil jälgida 

võimalikke arenguid kriteeriumide puhul, mille alusel kanti riik määruse nr 509/2014 I lisast 

II lisasse. Nimetatud kriteeriumid ei puuduta mitte ainult ebaseaduslikku sisserännet, avalikku 

korda ja julgeolekut, vaid ka liidu välissuhteid asjaomaste kolmandate riikidega, sealhulgas 

eeskätt küsimusi, mis on seotud inimõiguste ja põhivabaduste järgimisega.  

Raportöör kutsub ühtlasi Euroopa Komisjoni ja Colombia ametivõime üles tagama 

viisavabaduse täielik vastastikkus, mis peab võimaldama kõigi kodanike, eeskätt kõigi liidu 

kodanike võrdset kohtlemist.  

Raportöör juhib tähelepanu asjaolule, et lepingu haldamise ühiskomitees (artikkel 6) esindab 

Euroopa Liitu ainult Euroopa Komisjon. Euroopa Parlament kui ELi kodanike poolt otse 

valitud institutsioon ning demokraatia, inimõiguste ja Euroopa Liidu aluspõhimõtete kaitsja 

võiks olla kaasatud ühiskomitee töösse. Euroopa Parlamendi raportöör ergutab veel kord 

Euroopa Komisjoni vaatama edaspidiste lepingute puhul läbi ühiskomisjonide koosseisu. 

Ühtlasi seab raportöör kahtluse alla tava, mille kohaselt viisavabaduse lepingutele kirjutatakse 

alla ja neid hakatakse ajutiselt kohaldama enne Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist. 

Raportööri arvates vähendab selline tava Euroopa Parlamendi tegutsemisvõimalusi ja on seda 

enam küsitav, et Euroopa Parlamenti ei teavitata õigeaegselt kahepoolsete läbirääkimiste 

kulgemisest. 

** 

Erisätted 

Ühendkuningriigi ja Iirimaa eriolukorda on arvesse võetud sõlmitud lepingu põhjendustes. 

Seega ei osale Ühendkuningriik ja Iirimaa sõlmitud lepingus ja nende suhtes ei kohaldata 

selle sätteid. 

Lepingule on lisatud ka ühisdeklaratsioon, milles kajastatakse Norra, Islandi, Šveitsi ja 

Liechtensteini tihedat seost Schengeni õigustiku rakendamise, kohaldamise ja 

edasiarendamisega. Deklaratsioon soovitab nende riikide ametiasutustel sõlmida nii kiiresti 

kui võimalik Colombia Vabariigiga lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev kahepoolne 

leping käesoleva lepinguga sarnastel tingimustel. 

Leping sisaldab ka territoriaalse kohaldatavusega seotud sätteid: Prantsusmaa ja Madalmaade 

puhul kohaldatakse lepingut ainult nende kahe liikmesriigi Euroopas paiknevates 

piirkondades. 

 

** 

Raportöör soovitab kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni liikmetel käesolevat 

raportit toetada ning Euroopa Parlamendil oma nõusoleku anda. 


