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Välispiiridel isikute kontrollimine ***I 

Euroopa Parlamendi 27. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku 

kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse 

välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud kord, mille alusel Horvaatia ja Küpros 

tunnustavad ühepoolselt teatavaid dokumente võrdväärsena oma riigi viisadega, mille 

nad on välja andnud oma territooriumilt läbisõiduks või kuni 90-päevaseks kavatsetavaks 

viibimiseks oma territooriumil mis tahes 180-päevase perioodi jooksul, ning millega 

tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 895/2006/EÜ ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 582/2008/EÜ (COM(2013)0441 – C7-0186/2013 

– 2013/0210(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2013)0441), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 77 lõike 2 

punkte a ja b, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-

0186/2013), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 5. veebruari 2014. aasta kirjas võetud kohustust 

kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikli 294 lõikele 4, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55, 

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A7-

0082/2014), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 

seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 



P7_TC1-COD(2013)0210 

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 27. veebruaril 2014. 

aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr .../2014/EL, 

millega kehtestatakse välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud kord, mille alusel 

Bulgaaria, Horvaatia, Küpros ja Rumeenia tunnustavad ühepoolselt teatavaid dokumente 

võrdväärsena oma riigi viisadega, mille nad on välja andnud oma territooriumilt 

läbisõiduks või kuni 90-päevaseks kavatsetavaks viibimiseks oma territooriumil mis tahes 

180-päevase perioodi jooksul, ning millega tunnistatakse kehtetuks otsused nr 

895/2006/EÜ ja nr 582/2008/EÜ 

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 

seisukoht õigusakti (otsus nr 565/2014/EL) lõplikule kujule). 


