
EUROOPA PARLAMENT 
 

2004 














 

2009 

 
Konsolideeritud õigusloomega seotud dokument 

 

 

 

 

 

 

31.1.2008 EP-PE_TC1-COD(2007)0186 
 

 

 

 

 ***I 
 EUROOPA PARLAMENDI 

SEISUKOHT 

 

vastu võetud esimesel lugemisel 31. jaanuaril 2008. aastal eesmärgiga 

võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr .../2008/EÜ, millega 

muudetakse otsust nr 896/2006/EÜ, millega kehtestatakse välispiiridel 

isikute kontrollimise lihtsustatud kord, mille alusel liikmesriigid 

tunnustavad ühepoolselt teatavaid Šveitsi ja Liechtensteini välja antud 

elamislubasid oma territooriumist läbisõiduks (EP-PE_TC1-

COD(2007)0186) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PE 400.786 
 

ET                                                  ET



1  

 

EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT 

 

vastu võetud esimesel lugemisel 31. jaanuaril 2008. aastal 

 

eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr .../2008/EÜ,  

millega muudetakse otsust nr 896/2006/EÜ, millega kehtestatakse välispiiridel isikute 

kontrollimise lihtsustatud kord, mille alusel liikmesriigid tunnustavad ühepoolselt 

teatavaid Šveitsi ja Liechtensteini välja antud elamislubasid oma territooriumilt 

läbisõiduks 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 62 punkti 2 alapunkti a, 

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, 

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras1 

                                                 

1 Euroopa Parlamendi 31. jaanuari 2008. aasta seisukoht. 
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ning arvestades järgmist: 

(1) Otsusega nr 896/2006/EÜ1 kehtestatakse ühised eeskirjad teatavate Šveitsi ja 

Liechtensteini välja antud elamislubade ühepoolseks tunnustamiseks liikmesriikide poolt, 

võimaldades lihtsustada nimetatud dokumentidega kolmandate riikide kodanike 

välispiiridel kontrollimise korda. 

(2) Schengeni acquis' kaheetapilise rakendamismenetluse tulemusena nõuti liikmesriikidelt, 

kes ühinesid Euroopa Liiduga 1. mail 2004. aastal, alates ühinemise kuupäevast riigi 

viisade väljaandmist nendele kolmandate riikide kodanikele, kellel on Šveitsi ja 

Liechtensteini väljaantud elamisload ja kelle suhtes kohaldatakse nõukogu 15. märtsi 

2001. aasta määruse (EÜ) nr 539/2001 (milles loetletakse kolmandad riigid, kelle 

kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle 

kodanikud on sellest nõudest vabastatud)2 kohast viisanõuet. See kohustus tekitas 

täiendava halduskoormuse nende liikmesriikide konsulaatidele Šveitsis ja Liechtensteinis. 

(3) Vajadust, et liikmesriigid nõuaksid selle kategooria isikutelt transiitviisat, ei ilmnenud, sest 

nad kujutavad endast liikmesriikidele üksnes vähest ebaseadusliku immigratsiooni ohtu. 

(4) Võttes arvesse, et sama põhjendus kehtib ka Bulgaaria ja Rumeenia kohta, tuleks otsusega 

nr 896/2006/EÜ kehtestatud lihtsustatud korda laiendada ka Bulgaariale ja Rumeeniale. 

                                                 

1 ELT L 167, 20.6.2006, lk 8. 
2 EÜT L 81, 21.3.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1932/2006 

(ELT L 405, 30.12.2006, lk 23). Parandatud versioon ELT L 29, 3.2.2007, lk 10. 
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(5) Otsuse nr 896/2006/EÜ selline muutmine peaks võimaldama Bulgaarial ja Rumeenial, kui 

nad peaksid otsustama kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... otsust nr .../2008/EÜ 

(millega kehtestatakse välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud kord, mille alusel 

Bulgaaria, Küpros ja Rumeenia tunnustavad ühepoolselt teatavaid dokumente 

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

läbisõiduks)1, tunnustada ühepoolselt Šveitsi ja Liechtensteini välja antud elamislubasid, 

mis on loetletud otsuse nr 896/2006/EÜ lisas, võrdväärsena oma riigi transiitviisadega. 

(6) Tunnustamine peaks piirduma vaid Bulgaaria ja Rumeenia territooriumilt läbisõidu 

eesmärgiga, piiramata nende kahe liikmesriigi võimalust anda välja viisasid lühiajaliseks 

viibimiseks.  

(7) Võimalus, et Bulgaaria ja Rumeenia otsust nr 896/2006/EÜ ei rakenda, peaks piirduma 

üleminekuperioodiga kuni kuupäevani, mille nõukogu määrab 2005. aasta ühinemisakti 

artikli 4 lõike 2 teise lõigu kohaselt. 

(8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega 

kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni 

piirieeskirjad))2 artikli 5 lõikes 1 sätestatud sisenemistingimusi, välja arvatud artikli 5 lõike 

1 punktis b ette nähtud tingimust, tuleb täita selles ulatuses, mil käesoleva otsusega 

kehtestatakse Bulgaaria ja Rumeenia välja antud transiitviisade ning teatavate Šveitsi ja 

Liechtensteini välja antud elamislubade võrdväärsuse kord. 

                                                 

1 ELT L ... 
 Väljaannete talitus: palun sisestada dokumendis PE-CONS 3607/08 toodud otsuse number, 

vastuvõtmise kuupäev ning avaldamismärge. 
2 ELT L 105, 13.4.2006, lk 1. 
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(9) Kuna käesoleva otsuse eesmärki ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, sest see 

mõjutab otseselt ühenduse acquis'd välispiiridel, ning meetme ulatuse ja mõju tõttu on seda 

parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas 

asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis 

sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus nimetatud 

eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale. 

(10) Islandi ja Norra puhul kujutab käesolev otsus endast nende Schengeni acquis' sätete 

edasiarendamist Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel 

sõlmitud lepingu tähenduses, mis käsitleb nende kahe riigi ühinemist Schengeni acquis' 

sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega,1 mis on seotud nimetatud lepingu 

teatavaid rakenduseeskirju käsitleva nõukogu 17. mai 1999. aasta otsuse 1999/437/EÜ2 

artikli 1 punktis A nimetatud valdkonnaga. 

(11) Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta 

käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel, 

mistõttu see ei ole tema suhtes siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele. Kuna käesolev 

otsus arendab edasi Schengeni acquis'd Euroopa Ühenduse asutamislepingu kolmanda osa 

IV jaotise sätete alusel, otsustab Taani kõnealuse protokolli artikli 5 kohaselt kuue kuu 

jooksul pärast käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäeva, kas ta rakendab seda oma 

siseriiklikus õiguses. 

                                                 

1 EÜT L 176, 10.7.1999, lk 36. 
2 EÜT L 176, 10.7.1999, lk 31. 
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(12) Käesolev otsus kujutab endast Schengeni acquis' nende sätete edasiarendamist, milles 

Ühendkuningriik ei osale vastavalt nõukogu 29. mai 2000. aasta otsusele 2000/365/EÜ 

(Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni 

acquis' sätetes),1 seetõttu Ühendkuningriik otsuse vastuvõtmisel ei osale ning see ei ole 

talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele. 

(13) Käesolev otsus kujutab endast Schengeni acquis' nende sätete edasiarendamist, milles 

Iirimaa ei osale vastavalt nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsusele 2002/192/EÜ (Iirimaa 

taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis' sätetes),2 seetõttu Iirimaa otsuse 

vastuvõtmisel ei osale ning see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele, 

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE: 

                                                 

1 EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43. 
2 EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20. 
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Artikkel 1 

Otsuse nr 896/2006/EÜ artiklile 2 lisatakse järgmine lõik: 

„Kui Bulgaaria ja Rumeenia otsustavad kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 

otsust nr .../2008/EÜ, millega kehtestatakse välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud 

kord, mille alusel Bulgaaria, Küpros ja Rumeenia tunnustavad ühepoolselt teatavaid 

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

territooriumilt läbisõiduks*, võivad nad ühepoolselt tunnustada käesoleva otsuse lisas 

loetletud elamislubasid võrdväärsena oma riigi transiitviisadega kuni kuupäevani, mille 

nõukogu määrab vastavalt 2005. aasta ühinemisakti artikli 4 lõike 2 teisele lõigule. 

_____________ 

* ELT L ....” 

Artikkel 2 

Kui Bulgaaria ja Rumeenia otsustavad otsust nr 896/2006/EÜ kohaldada, teatavad nad sellest 

komisjonile 10 tööpäeva jooksul pärast käesoleva otsuse jõustumist. Komisjon avaldab nende 

saadetud teabe Euroopa Liidu Teatajas. 

                                                 

 Väljaannete talitus: palun sisestada dokumendis PE-CONS 3607/08 toodud otsuse number, 

kuupäev ja avaldamismärge. 
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Artikkel 3 

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 

Artikkel 4 

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingule. 

…, 

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 

president eesistuja 

 


