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Kolmandate riikide kodanike liikmesriiki sisenemise ja seal elamise 

tingimused ettevõtjasisese üleviimise korral ***I 

Euroopa Parlamendi 15. aprilli 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta 

võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike 

liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta ettevõtjasisese üleviimise korral 

(COM(2010)0378 – C7-0179/2010 – 2010/0209(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2010)0378), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 79 lõike 2 

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

(C7-0179/2010), 

– võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta, 

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 4. mai 2011. aasta arvamust1, 

– võttes arvesse Regioonide Komitee 31. märtsi 2011. aasta arvamust2, 

– võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 27. veebruari 2014. aasta kirjas võetud kohustust 

kiita parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 

lõikele 4, 

– võttes arvesse kodukorra artikleid 55 ja 37, 

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja tööhõive- 

ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A7-0170/2014), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 

komisjoni ühisavalduse;  

3. võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avaldused; 

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

seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada; 

                                                 
1  ELT C 218, 23.7.2011, lk 101. 
2  ELT C 166, 7.6.2011, lk 59. 



 

 

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 



 

 

P7_TC1-COD(2010)0209 

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 15. aprillil 2014. aastal 

eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/…/EL kolmandate 

riikide kodanike liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta ettevõtjasisese 

üleviimise korral 

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

seisukoht õigusakti (direktiiv 2014/66/EL) lõplikule kujule). 



 

 

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA 

NÕUKOGU, EUROOPA PARLAMENDI JA KOMISJONI ÜHISAVALDUS 

„Kõnealuse direktiiviga luuakse sõltumatu liikuvussüsteem, millega nähakse ette Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikli 79 lõike 2 punktide a ja b alusel vastu võetud erieeskirjad, mis 

reguleerivad kolmanda riigi kodanike muusse kui ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja loa 

väljastanud liikmesriiki ettevõtjasiseselt üleviidud töötajana töötamise eesmärgil sisenemise ja 

seal viibimise ning vaba liikumise tingimusi, ning neid eeskirju tuleks Schengeni acquisʼ suhtes 

vaadelda lex specialis’ena. 

Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad teadmiseks komisjoni kavatsuse uurida, kas on tarvis 

võtta meetmeid õiguskindluse parandamiseks seoses nende kahe õigusliku korra vastastikuse 

mõjuga, ning eelkõige seda, kas on vaja ajakohastada Schengeni käsiraamatut.” 

KOMISJONI AVALDUSED 

1) Avaldus „spetsialisti” määratluse kohta: 

„Komisjon leiab, et „spetsialisti” määratlus käesoleva direktiivi artikli 3 punktis f on 

kooskõlas WTO teenustekaubanduse üldlepingu (GATS) raames võetud ELi 

kohustuste loendis kasutatud samaväärse määratlusega („isik, kes omab [vastuvõtva 

üksuse seisukohalt] olulisi ja eriomaseid teadmisi. Sõna „eriteadmisi” kasutamine 

sõnade „ja eriomaseid teadmisi” asemel ei tähenda GATSis esitatud määratluse 

muutmist ega laiendamist ning on vaid keelekasutuse ajakohastamine.”  

2) Avaldus artikli 18 lõike 2 punktides c ja d osutatud kahepoolsete lepingute kohta: 

„Komisjon jälgib käesoleva direktiivi artikli 18 lõike 2 punktide c ja d rakendamist 

eesmärgiga hinnata selles artiklis osutatud kahepoolsete lepingute võimalikku mõju 

ettevõtjasiseselt üleviidud töötajate kohtlemisele ning määruse (EL) nr 1231/2010 

kohaldamisele ning võtab vajaduse korral asjakohased meetmed.” 


