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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud 

 

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 
 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 

on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 

läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 

puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 

märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 

neljandale reale viide muudetavale sättele.  

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud 

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 

tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 

tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 

kriipsutatud.  

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 

lõpliku teksti vormistamiseks. 
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa 

reisidokumendi kohta ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike 

tagasisaatmiseks 

(COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2015)0668), 

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

punkti c, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-

0405/2015), 

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

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

0201/2016), 

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. 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Kolmandate riikide kodanike, kes ei 

täida või enam ei täida liidu liikmesriigi 

territooriumile sisenemise, seal viibimise 

või elamise tingimusi, tagasisaatmine 

sellisel viisil, mille puhul on tagatud isikute 

põhiõigused, eriti tagasi- ja väljasaatmise 

lubamatuse põhimõttest ja direktiivi 

(1) Kolmandate riikide kodanike, kes 

ei täida või enam ei täida liidu 

territooriumile sisenemise või seal 

viibimise tingimusi, tagasisaatmine sellisel 

viisil, mille puhul on tagatud isikute 

põhiõigused, eriti tagasi- ja väljasaatmise 

lubamatuse põhimõttest ning Euroopa 
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2008/115/EÜ9 sätetest kinnipidamine, on 

ühiste jõupingutuste oluline osa, et tagada 

liidu rändepoliitika usaldatavus ja 

nõuetekohane toimimine ning vähendada 

ebaseaduslikku rännet ja seda vältida.  

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2008/115/EÜ9 sätetest kinnipidamine, on 

ühiste jõupingutuste oluline osa, et tagada 

liidu rändepoliitika usaldatavus ja 

nõuetekohane ning tulemuslik toimimine 

ning vähendada ebaseaduslikku rännet ja 

seda vältida. 

___________________ ___________________ 

9. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

detsembri 2008. aasta direktiiv 

2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta 

liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate 

kolmandate riikide kodanike 

tagasisaatmisel (ELT L 348, 24.12.2008, lk 

98). 

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

detsembri 2008. aasta direktiiv 

2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta 

liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate 

kolmandate riikide kodanike 

tagasisaatmisel (ELT L 348, 24.12.2008, lk 

98). 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Käesolevas määruses tuleks 

arvesse võtta 10. detsembri 1948. aasta 

inimõiguste ülddeklaratsiooni, 28. juuli 

1951. aasta pagulasseisundi 

konventsiooni ning 31. jaanuari 1967. 

aasta pagulasseisundi protokolli, 20. 

novembri 1989. aasta lapse õiguste 

konventsiooni ning Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu direktiivi 2008/115/EÜ artiklit 

10. Liikmesriigid peaksid käesoleva 

direktiivi rakendamisel eelkõige silmas 

pidama lapse huve. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 b) Tingimata tuleb arvesse võtta 

kodaniku- ja poliitiliste õiguste 

rahvusvahelist pakti, 16. detsembri 1966. 
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aasta majanduslike, sotsiaalsete ja 

kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti 

ja nende protokolle. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 c) Tingimata tuleb arvesse võtta ÜRO 

28. septembri 1954. aasta kodakondsuseta 

isikute seisundi konventsiooni. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 d (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 d) Samuti tuleb tingimata arvesse 

võtta Euroopa inimõiguste ja 

põhivabaduste kaitse konventsiooni. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Liikmesriikide ametiasutustel on 

raskusi liikmesriikides ebaseaduslikult 

viibivate selliste kolmandate riikide 

kodanike tagasisaatmisel, kellel puudub 

kehtiv reisidokument. 

(2) Kuna mõnedel liidu territooriumil 

õigusliku aluseta viibivatel kolmandate 

riikide kodanikel puudub kehtiv 

reisidokument, on liikmesriikide 

ametiasutustel nende õiguspärase ja 

turvalise tagasipöördumisriiki saatmisega 

tõsiseid raskusi. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Hoolimata asjaolust, et nõukogu 

30. novembri 1994. aasta soovituses 1a 

nähti ette standardne reisidokument, 

puudub endiselt ühtlustatud, kogu liidus 

kehtiv tagasisaatmise reisidokument, ning 

see on üks selliste reisidokumentide 

vähese tunnustamise põhjusi kolmandate 

riikidega sõlmitud tagasivõtulepingutes ja 

kolmandates riikides üldiselt. Vähese 

tunnustamise põhjuseks on sageli ka 

kehtivate tagasisaatmise reisidokumentide 

eri formaadid, standardid ja 

turvaelemendid. 

 _________________ 

 1a Nõukogu 30. novembri 1994. aasta 

soovitus, mis käsitleb kolmandate riikide 

kodanike väljasaatmiseks kasutatava 

ühtlustatud reisidokumendi 

kasutuselevõtmist (EÜT C 274, 19.9.1996, 

lk 18).  

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Praegu mitterahuldava 

tagasisaatmismäära suurendamiseks tuleb 

tõhustada tagasisaatmis- ja 

tagasivõtmisalast koostööd liikmesriikides 

ebaseaduslikult viibivate kolmandate 

riikide kodanike peamiste päritolu- ja 

transiitriikidega. 

(3) Praegu mitterahuldava 

tagasisaatmismäära suurendamiseks tuleb 

parandada tagasisaatmis- ja 

tagasivõtmisalast koostööd, sealhulgas 

tõhustatud koostööd liidu territooriumil 

õigusliku aluseta viibivate kolmandate 

riikide kodanike peamiste päritolu- ja 

transiitriikidega. See hõlmab ka täiustatud 

Euroopa reisidokumenti kolmandate 

riikide kodanike tagasisaatmiseks. 

 



 

RR\1097328ET.doc 9/24 PE578.713v02-00 

 ET 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Kolmandate riikide kodanike 

väljasaatmiseks praegu kasutatavat 

ühtlustatud reisidokumenti, mis kehtestati 

nõukogu 30. novembri 1994. aasta 

soovitusega, kolmandate riikide 

ametiasutused laialdaselt ei aktsepteeri, 

sest selliste dokumentide turvastandardid 

ei vasta nõuetele.  

(4) Kolmandate riikide kodanike 

tagasisaatmiseks praegu kasutatavat 

ühtlustatud reisidokumenti, mis kehtestati 

nõukogu 30. novembri 1994. aasta 

soovitusega1, kolmandate riikide 

ametiasutused laialdaselt ei aktsepteeri 

mitmesugustel põhjustel, sealhulgas 

ühtlustatud ja piisavate turvastandardite 

ning ühiste tehniliste elementide 

puudumine, kaasa arvatud järeletegemist 

ja võltsimist takistavad kaitsemeetmed, 

samuti asjaolu, et igal liikmesriigil on 

isesugune vorm ja isesugused teabele 

esitatavad nõuded ning dokumentides 

kasutavate keelte arv on suur. 

____________________ ____________________ 

1 Nõukogu 30. novembri 1994. aasta 

soovitus, mis käsitleb kolmandate riikide 

kodanike väljasaatmiseks kasutatava 

ühtlustatud reisidokumendi 

kasutuselevõtmist (EÜT C 274, 19.9.1996, 

lk 18). 

1 Nõukogu 30. novembri 1994. aasta 

soovitus, mis käsitleb kolmandate riikide 

kodanike väljasaatmiseks kasutatava 

ühtlustatud reisidokumendi 

kasutuselevõtmist (EÜT C 274, 19.9.1996, 

lk 18). 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5  

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Seepärast tuleb edendada täiustatud 

Euroopa tagasisaatmise reisiloa kui 

tagasisaatmise viitedokumendi 

aktsepteerimist kolmandate riikide poolt. 

(5) Seepärast tuleb edendada täiustatud 

ja ühtlustatud Euroopa tagasisaatmise 

reisiloa kui tagasisaatmise dokumendi 

aktsepteerimist kolmandate riikide poolt.  

 

Muudatusettepanek   11 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Kolmandate riikide kodanike 

tagasisaatmiseks tuleks kehtestada 

turvalisem Euroopa reisidokument, et 

lihtsustada ebaseaduslikult viibivate 

kolmandate riikide kodanike tõhusat 

tagasisaatmist ja tagasivõtmist. Dokumendi 

täiustatud turvaelemendid peaksid 

lihtsustama selle tunnustamist kolmandate 

riikide poolt. See dokument peaks aitama 

korraldada tagasisaatmisi ELi ja 

kolmandate riikide vahel sõlmitud 

tagasivõtulepingute ja muude kokkulepete 

raames, aga ka tagasisaatmisega seonduva 

koostöö raames kolmandate riikidega, 

kellega ametlikke lepinguid sõlmitud ei 

ole. 

(6) Kolmandate riikide kodanike 

tagasisaatmiseks tuleks kehtestada 

turvalisem ja ühtlustatud Euroopa 

reisidokument, et aidata lihtsustada liidu 

territooriumil õigusliku aluseta viibivate 

kolmandate riikide kodanike tõhusat 

tagasisaatmist ja tagasivõtmist. Dokumendi 

täiustatud turva- ja tehnilised elemendid 

peaksid lihtsustama selle tunnustamist 

kolmandate riikide poolt. See dokument 

peaks aitama korraldada tagasisaatmisi ELi 

või liikmesriikide ja kolmandate riikide 

vahel sõlmitud tagasivõtulepingute või 

liidu ja kolmandate riikide vahel sõlmitud 

muude õiguslike kokkulepete raames, aga 

ka tagasisaatmisega seonduva koostöö 

raames kolmandate riikidega, kellega 

ametlikke lepinguid sõlmitud ei ole. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Oma kodanike tagasivõtmine on 

rahvusvahelise tavaõiguse järgi kohustus, 

mida peavad täitma kõik riigid. Aafrika, 

Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) 

piirkonna riikide suhtes on see kohustus 

lisaks sätestatud koostöölepingu (ühelt 

poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse 

ookeani piirkonna riikide rühma ning 

teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle 

liikmesriikide vahel, millele on alla 

kirjutatud Cotonous 23. juunil 2000)1a, 

artiklis 13, millega kõiki allakirjutanud 

riike kohustatakse oma kodanikke ilma 

täiendavate formaalsusteta tagasi võtma.  

 ___________________ 
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 1a EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3.  

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 b) Läbirääkimised uute liidu 

tagasivõtulepingute üle, mis peaksid 

olema liikmesriikide ja kolmandate riikide 

vahel sõlmitud kahepoolsete lepingute 

suhtes ülimuslikud, tagaksid käesoleva 

määruse tulemuslikuma rakendamise 

sidusamas tagasisaatmisraamistikus; 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) ELi ja kolmandate riikide vahel 

sõlmitud tagasivõtulepingutes tuleks 

Euroopa tagasisaatmise reisidokumenti 

tunnustada. Liikmesriigid peaksid 

Euroopa tagasisaatmise reisidokumenti 

tunnustama kahepoolsetes lepingutes ja 

muudes kokkulepetes, aga ka 

tagasisaatmisega seonduva koostöö 

raames kolmandate riikidega, kellega 

ametlikke lepinguid sõlmitud ei ole. 

(7) ELi ja kolmandate riikide vahel 

sõlmitud tagasivõtulepingute tingimuste 

hulka tuleks lisada Euroopa tagasisaatmise 

reisidokument. Liikmesriigid peaksid 

taotlema tagatist Euroopa tagasisaatmise 

reisidokumendi tunnustamise kohta 
kahepoolsetes lepingutes ja muudes 

õiguslikes kokkulepetes kolmandate 

riikidega, kellega ametlikke lepinguid 

sõlmitud ei ole. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Kui kolmandad riigid, kes 

sõlmivad liidu või liikmesriikidega 

tagasivõtulepingud, keelduvad Euroopa 
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tagasisaatmise reisidokumenti 

seaduslikult tunnustamast, tuleks 

keeldumist ametlikult põhjendada. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Euroopa tagasisaatmise 

reisidokument peaks vähendama 

liikmesriikide ja kolmandate riikide 

ametiasutuste, sealhulgas 

konsulaarteenistuse haldus- ja 

bürokraatlikku koormust ja aitama 

lühendada haldusmenetlusi, mis on 

vajalikud ebaseaduslikult viibivate 

kolmandate riikide kodanike 

tagasisaatmiseks ja tagasivõtmiseks. 

(8) Euroopa tagasisaatmise 

reisidokument peaks vähendama 

liikmesriikide ja kolmandate riikide 

ametiasutuste, sealhulgas 

konsulaarteenistuse haldus- ja 

bürokraatlikku koormust ja aitama 

lühendada haldusmenetlusi, mis on 

vajalikud õigusliku aluseta viibivate 

kolmandate riikide kodanike 

tagasisaatmiseks ja tagasivõtmiseks, ilma 

et sellega rikutaks tagasisaadetavate 

põhiõigusi, kaasa arvatud 

varjupaigaõigus, õigus kaitsele 

tagasisaatmise, väljasaatmise või 

väljaandmise korral ning õigus tõhusale 

õiguskaitsevahendile ja õiglasele 

kohtulikule arutamisele. 

Selgitus 

Käesolevat määrust kohaldatakse ilma, et see piiraks harta artiklis 47 sätestatud õigust 

tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele, artiklis 18 sätestatud 

varjupaigaõigust või artiklis 19 sätestatud õigust kaitsele tagasisaatmise, väljasaatmise või 

väljaandmise korral. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Käesoleva määrusega ühtlustatakse 

vaid Euroopa tagasisaatmise 

reisidokumendi vormi ja tehnilist 

kirjeldust; sellega ei ühtlustata kõnealuse 

(9) Käesoleva määrusega tuleks 

ühtlustada vaid Euroopa tagasisaatmise 

reisidokumendi vormi ja turvalisust ning 

tehnilist kirjeldust, eriti järeletegemise ja 
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reisidokumendi väljaandmise eeskirju. võltsimise vastaste kaitsemeetmete 

valdkonnas, sellega ei tuleks täpsustada ei 

kõnealuse reisidokumendi väljaandmist 

ühtlustavate eeskirjade õiguslikke 

nõudeid ega ka niisuguse ühtlustamise 

tulemusi. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Liikmesriigid peaksid võtma kõik 

vajalikud meetmed, et tagada Euroopa 

tagasisaatmise reisidokumendi 

süstemaatiline kasutamine, eesmärgiga 

tagada liidu territooriumil õigusliku 

aluseta viibivate rändajate tulemuslik 

tagasisaatmine kooskõlas Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 

2008/115/EÜ ning täielikult austades liidu 

õigust. Et Euroopa tagasisaatmise 

reisidokumendi tõhusust suurendada, 

tuleks see välja anda ilma viivitusteta. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 b (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 b) Tagasisaatmiseks vajalike 

reisidokumentide vormi ja tunnustamise 

ühine käsitlus peaks aitama tugevdada 

üldist koostööd tagasisaatmise ja 

tagasivõtmise korraldamisel ning ELi 

liikmesriigid, komisjon ja Euroopa 

välisteenistus peaksid tagasivõtmise 

küsimust esile tõstma kõigis asjakohastes 

poliitilise tasandi kontaktides õigusliku 

aluseta rändajate päritoluriikidega, et 

edastada neile riikidele ühtne sõnum. 

Koostöös päritoluriikidega tuleks rõhku 
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panna ka õigusliku aluseta rändajate 

tuvastamisele ja reisidokumentide 

väljaandmisele. Sellega seoses on väga 

tähtis teha koostööd päritoluriikide 

diplomaatiliste esindustega ja seda tuleks 

võtta prioriteetse ülesandena. 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Euroopa tagasisaatmise 

reisidokumendi sisu ja tehnilist kirjeldust 

tuleb ühtlustada, et tagada kõrged 

tehnilised ja turvastandardid, eriti 

järeletegemise ja võltsimise vastaste 

kaitsemeetmete valdkonnas. Dokument 

peab olema varustatud üldiselt äratuntavate 

turvaelementidega. Kõrged tehnilised ja 

turvastandardid on juba olemas ja 

kehtestatud kooskõlas nõukogu määruse 

(EÜ) nr 333/200211 artikliga 2, mida tuleb 

seepärast kohaldada ka Euroopa 

tagasisaatmise reisidokumendi suhtes. 

(11) Euroopa tagasisaatmise 

reisidokumendi sisu ja tehnilist kirjeldust 

tuleb ühtlustada, et tagada kõrged 

tehnilised ja turvastandardid, eriti 

järeletegemise ja võltsimise vastaste 

kaitsemeetmete valdkonnas. Dokument 

peab olema varustatud üldiselt äratuntavate 

turvaelementidega. Kõrgetele tehnilistele 

ja turvastandarditele vastavad nõuded on 

juba olemas ja kehtestatud kooskõlas 

nõukogu määruse (EÜ) nr 333/200211 

artikliga 2 ning neid tuleb seepärast 

kohaldada ka Euroopa tagasisaatmise 

reisidokumendi suhtes. 

_________________ _________________ 

11 Nõukogu 18. veebruari 2002. aasta 

määrus (EÜ) nr 333/2002 ühtse 

vorminguga vormide kohta liikmesriigi 

väljastatud viisa kinnitamiseks isikutele, 

kelle reisidokumenti vormi koostav 

liikmesriik ei tunnusta (EÜT L 53, 

23.2.2002, lk 4). 

11 Nõukogu 18. veebruari 2002. aasta 

määrus (EÜ) nr 333/2002 ühtse 

vorminguga vormide kohta liikmesriigi 

väljastatud viisa kinnitamiseks isikutele, 

kelle reisidokumenti vormi koostav 

liikmesriik ei tunnusta (EÜT L 53, 

23.2.2002, lk 4). 

 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 a) Et hõlbustada omavahelist 

teabevahetust ja teabevahetust 
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rändepoliitika eest vastutavate liidu 

asutustega, peaksid liikmesriigid 

süstemaatiliselt registreerima kõik 

Euroopa tagasisaatmise reisidokumendid, 

mis on välja antud. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Selleks et muuta või täiendada ELi 

tagasisaatmise reisidokumendi teatavaid 

vähem olulisi elemente, tuleks komisjonile 

anda Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikli 290 kohane õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte. On eriti oluline, et 

komisjon viiks oma ettevalmistava töö 

käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 

sealhulgas ekspertide tasandil. 

(12) Selleks et muuta või täiendada ELi 

tagasisaatmise reisidokumendi teatavaid 

vähem olulisi elemente ning hõlbustada 

rändega tegelevate liidu asutuste koostööd 

liidu reisidokumentide väljaandmiseks, 

dokumentide väljastamiseks ning 

kolmandate riikidega tehtava 

konsulaarkoostöö edendamiseks, tuleks 

komisjonile anda Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikli 290 kohane õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte. On eriti 

oluline, et komisjon viiks oma 

ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 

konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 

tasandil, liikmesriikide pädevate asutuste 

töötajate ja rändepoliitika eest vastutavate 

liidu asutustega, ning et kõnealused 

konsultatsioonid korraldataks kooskõlas 

põhimõtetega, mis on sätestatud 13. aprilli 

2016. aasta institutsioonidevahelises 

parema õigusloome kokkuleppes1a. 

Eelkõige selleks, et tagada võrdne 

osalemine delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamises, saavad Euroopa 

Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 

liikmesriikide ekspertidega samal ajal 

ning nende ekspertidel on pidev 

juurdepääs komisjoni eksperdirühmade 

koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud 

õigusaktide ettevalmistamist. 

 ___________________ 

 1a ELT L 123, 12.5.2016, lk 1. 
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Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Seoses isikuandmete töötlemisega 

käesoleva määruse raames täidavad 

pädevad asutused käesoleva määruse 

kohaldamiseks vajalikke ülesandeid 

kooskõlas siseriiklike õigus- ja 

haldusnormidega, millega võetakse üle 

direktiiv 95/46/EÜ12. 

(14) Seoses isikuandmete töötlemisega 

käesoleva määruse raames täidavad 

pädevad asutused käesoleva määruse 

kohaldamiseks vajalikke ülesandeid 

kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EL) 2016/6791a 

ning siseriiklike õigus- ja 

haldusnormidega, millega võetakse üle 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

(EL) 2016/6801b. 

__________________  

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 

oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ 

üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 

töötlemisel ja selliste andmete vaba 

liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, 

lk 31). 

 

 1aEuroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 

aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 

füüsiliste isikute kaitse kohta 

isikuandmete töötlemisel ja selliste 

andmete vaba liikumise ning direktiivi 

95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 

(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 

119, 4.5.2016, lk 1). 

 1bEuroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 

aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 

2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute 

kaitset seoses pädevates asutustes 

isikuandmete töötlemisega süütegude 

tõkestamise, uurimise, avastamise ja 

nende eest vastutusele võtmise või 

kriminaalkaristuste täitmisele pööramise 

eesmärgil ning selliste andmete vaba 

liikumist ning millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu 

raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 
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4.5.2016, lk 89). 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 a) Ettenähtud ajal tuleks korraldada 

hindamine käesoleva määruse mõju kohta 

tagasisaatmisotsuste rakendamisele. 

Seejuures peaks komisjon arvesse võtma 

kõiki tagasisaatmisotsuseid, vaatamata 

sellele, mis alusel need tehti. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Käesolevas määruses austatakse 

põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartas ning Euroopa 

inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 

konventsioonis tunnustatud põhimõtteid, 

sealhulgas kaitset tagasisaatmise, 

väljasaatmise või väljaandmise korral 

(harta artikkel 19). 

(23) Käesolevas määruses austatakse 

põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartas („harta“) tunnustatud 

põhimõtteid, eelkõige harta artiklis 1 

sätestatud inimväärikuse põhimõtet ja 
kaitset tagasisaatmise, väljasaatmise või 

väljaandmise korral (harta artikkel 19). 

Käesolevat määrust tuleks kohaldada 

ilma, et see piiraks harta artiklis 47 

sätestatud õigust tõhusale 

õiguskaitsevahendile ja õiglasele 

kohtulikule arutamisele ning harta 

artiklis 18 sätestatud varjupaigaõigust. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Määrusega kehtestatakse kolmandate Määrusega kehtestatakse liidu 
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riikide kodanike tagasisaatmisel kasutatava 

Euroopa reisidokumendi vorm ja tehniline 

kirjeldus. 

territooriumil õigusliku aluseta viibivate 

kolmandate riikide kodanike 

tagasisaatmisel kasutatava ühtlustatud 

Euroopa reisidokumendi ühine vorm ja 

tehniline ning turvakirjeldus. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1– punkt 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) „liidu tagasivõtulepingud“ – 

lepingud, mis põhinevad vastastikustel 

kohustustel ja sõlmitakse liidu ning 

kolmandate riikide vahel, et hõlbustada 

liidu territooriumil õigusliku aluseta 

elavate isikute tagasisaatmist kooskõlas 

ELi toimimise lepingu artikli 79 lõikega 3. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3  

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Euroopa tagasisaatmise 

reisidokumendi vorm peab vastama lisas 

esitatud mudelile. Dokument peab 

kolmanda riigi kodaniku kohta sisaldama 

järgmist teavet: 

1. Euroopa tagasisaatmise 

reisidokumendi vorm peab vastama lisas 

esitatud mudelile. Dokument peab liidu 

territooriumil õigusliku aluseta viibiva 

kolmanda riigi kodaniku kohta sisaldama 

järgmist teavet: 

(a) ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, 

sugu, kodakondsus, eritunnused ja aadress 

kolmandas riigis, kuhu kolmanda riigi 

kodanik tagasi pöördub (kui see on teada); 

(a) ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, 

sugu, kodakondsus, eritunnused ja aadress 

kolmandas riigis, kuhu kolmanda riigi 

kodanik tagasi pöördub (kui see on teada); 

(b) foto; (b)  passifoto; 

(c) dokumendi väljaandja, 

väljaandmise kuupäev ja kehtivus. 

(c) dokumendi väljaandja, 

väljaandmise kuupäev ja kehtivus. 

2. Euroopa tagasisaatmise 

reisidokument koostatakse selle 

liikmesriigi ametlikus keeles või ametlikes 

2.  Euroopa tagasisaatmise 

reisidokument koostatakse selle 

liikmesriigi ametlikus keeles või ametlikes 
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keeltes, kes teeb tagasisaatmisotsuse, mis 

vajaduse korral tõlgitakse inglise või 

prantsuse keelde. 

keeltes, kes teeb tagasisaatmisotsuse, 

tõlgitakse inglise ja prantsuse keelde ning 

võimaluse korral selle kolmanda riigi 

ametlikku keelde, kuhu isik tagasi 

saadetakse. 

3. Dokument kehtib vaid üheks reisiks 

tagasipöördumise sihtriiki. 

3. Dokument kehtib vaid üheks 

reisiks, mis lõpeb tagasisaadetava 

saabumisega tagasipöördumise sihtriiki. 

4. Vajaduse korral võib Euroopa 

tagasisaatmise reisidokumendile lisada 

täiendavaid dokumente, mis on vajalikud 

kolmanda riigi kodanike 

tagasisaatmiseks. 

4. Vajaduse ja kättesaadavuse korral, 

kui see on asjakohane ja vastab liidu 

territooriumil õigusliku aluseta viibiva 

kolmanda riigi kodaniku tagasivõtmise 

hõlbustamise eesmärgile, võib Euroopa 

tagasisaatmise reisidokumendile lisada 

täiendavaid dokumente, tingimusel, et 

need ei ohusta tagasisaadetava eraelu, 

vabadust ega omandit ning et austatakse 

andmekaitsemeetmeid, mis on sätestatud 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruses (EL) 2016/679 ning siseriiklikes 

õigus- ja haldusnormides, millega 

võetakse üle Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiv (EL) 2016/680. 

Sunniviisilise tagasisaatmise korral 

lisatakse Euroopa tagasisaatmise 

reisidokumendile reisivõimelisuse 

deklaratsioon, mis on koostatud 

väljasaatmisele eelnenud arstliku 

läbivaatuse alusel. 

5. Komisjonile antakse õigus võtta 

kooskõlas artikliga 6 vastu delegeeritud 

õigusakte, et muuta Euroopa tagasisaatmise 

reisidokumendi vormi. 

5. Komisjonile antakse õigus võtta 

kooskõlas artikliga 6 vastu delegeeritud 

õigusakte, et muuta artikli 3 lõikes 1 

sätestatud Euroopa tagasisaatmise 

reisidokumendi vormi mitteolemuslikke 

osi.  

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Euroopa tagasisaatmise 

reisidokumendi turvaelemendid ja tehniline 

kirjeldus vastavad nõukogu määruse (EÜ) 

1. Euroopa tagasisaatmise 

reisidokumendi turvaelemendid ja tehniline 

kirjeldus uuendavad nõukogu määruse 

(EÜ) nr 333/2002 artiklis 2 sätestatud 
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nr 333/2002 artiklile 2. kirjeldust, lisades digielemendid, millega 

on võimalik tagada väljaantud dokumendi 

turvalisus ja ohutus. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Euroopa tagasisaatmise reisidokument on 

kolmanda riigi kodanikule tasuta. 

Euroopa tagasisaatmise reisidokument on 

riigis õigusliku aluseta viibivale kolmanda 

riigi kodanikule tasuta. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 7 a  

 Läbivaatamine 

 1. Komisjon vaatab käesoleva 

määruse läbi hiljemalt 18 kuud pärast 

määruse jõustumist, et üksikasjalikult 

hinnata, kuidas see on mõjutanud 

tagasisaatmisotsuste tulemuslikku 

jõustamist ja kas mõnda Euroopa 

tagasisaatmise reisidokumendi elementi 

on vaja muuta. 

 2. Läbivaatamisel võetakse arvesse 

tagasisaatmisi ELi ja kolmandate riikide 

vahel sõlmitud tagasivõtulepingute, 

kahepoolsete tagasivõtulepingute ja 

muude kokkulepete raames, aga ka 

tagasisaatmisega seonduva koostöö 

raames kolmandate riikidega, kellega 

ametlikke lepinguid sõlmitud ei ole. 

 3. Määruse läbivaatamise tarbeks 

esitavad liikmesriigid komisjonile kogu 

asjakohase teabe ja statistilised andmed 

väljastatud Euroopa tagasisaatmise 

reisidokumentide kohta ja 
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tagasisaatmisotsuste rakendamise kohta, 

tagasisaatmise reisidokumentide 

tunnustamise määra kohta igas 

kolmandas riigis ja nende isikute arvu 

kohta, kellele on väljastatud rohkem kui 

üks tagasisaatmise reisidokument. 

 4. Komisjon esitab läbivaatamise 

tulemused Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule, lisades vajaduse korral 

seadusandliku ettepaneku käesoleva 

määruse muutmiseks. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8  

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesolev määrus jõustub [...] päeval pärast 

selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 

Käesolev määrus jõustub 

[kahekümnendal] päeval pärast selle 

avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 
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SELETUSKIRI 

Nende isikute tagasisaatmine, kes ei kvalifitseeru rahvusvahelise kaitse saajate hulka, peab 

Euroopa Liidu jaoks olema prioriteetne küsimus. Ebaseaduslike sisserändajate laialdasem 

tagasisaatmine on ülimalt tähtis ELi varjupaigasüsteemi terviklikkuse, ELi liikmesriikide ja 

kolmandate riikide koostöö ning ELi kodanike usalduse säilitamise huvides. Praeguse 

rändekriisi ohjamiseks, ELi liikmesriikidele ja liidu ametiasutustele langeva surve 

leevendamiseks ning suutlikkuse ja vahendite suurendamiseks on vaja leida pikaajalised 

lahendused.  

 

EL ei saa leppida praeguse olukorraga, kus saadetakse tagasi vaid väike osa neist 

varjupaigataotlejatest, kelle taotlus on tagasi lükatud. Olemasoleva Euroopa reisidokumendi 

vormi ja kohaldamist tuleb oluliselt ajakohastada, et kolmandad riigid seda laialdasemalt 

tunnustaksid ja et see oleks efektiivsem. Reisidokumendi vormi ühtlustamine aitab 

liikmesriikidel vähendada bürokraatiat, varieeruvust, kulusid ja ooteaegu ning loodetavasti 

hakkavad kolmandad riigid reisidokumenti laialdasemalt tunnustama.  

 

Praegu ei taha paljud kolmandad riigid ELi liikmesriikide väljastatud tagasisaatmisdokumente 

aktsepteerida, kuna need on viletsa kvaliteediga. EL peab nende dokumentide puhul tagama 

kõrgemad tehnilised ja turvastandardid, eelkõige järeletegemise ja võltsimise takistamiseks. 

Seetõttu teeb raportöör ettepaneku kehtestada tehniline standard dokumendifoto jaoks, 

täiustada reisidokumendi üldisi turvaelemente ning varustada reisidokument menetlemise 

kiirendamise huvides tekstiga kahes ELi keeles ja asjaomase kolmanda riigi keeles.  

 

Raportöör teeb ka ettepaneku reisidokumendi toimivust regulaarselt ja üksikasjalikult hinnata 

ja analüüsida, muu hulgas uurida, kui laialdaselt iga konkreetne kolmas riik reisidokumenti 

tunnustab, ja välja selgitada võimalikud parandamist nõudvad puudused. Arvestades ELis 

jätkuvat rändekriisi, tuleb seda teha regulaarselt. Kui varjupaigataotlemise ja rände 

valdkonnas kasutatavad vahendid ei toimi, ei saa nende parandamisega aastaid viivitada.  

 

Varjupaigaotsuste laialdasemaks vastastikuseks tunnustamiseks kogu ELi ulatuses ning nende 

isikute teisese rände tõkestamiseks, kelle varjupaigataotlus on rahuldamata jäetud, on suure 

tähtsusega liikmesriikide omavaheline teabevahetus väljastatud reisidokumentide kohta ja 

isikute kohta, kes on arvele võetud ebaseaduslikult kohalviibivate, kehtivat reisidokumenti 

mitteomavate kolmandate riikide kodanikena. Seetõttu teeb raportöör ettepaneku, et 

liikmesriigid sisestaksid enda väljastatud reisidokumentide koopiad EURODACi ja Schengeni 

infosüsteemi.  

 

Raportöör märgib, et reisidokumenti tuleb propageerida ja edendada teiste ELi ametiasutuste 

tegevuse, Euroopa välisteenistuse tegevuse ning Frontexi ja Euroopa Varjupaigaküsimuste 

Tugiameti edaspidiste meetmete kaudu. Raportöör rõhutab, et reisidokumendi laialdasema 

tunnustamise ja suurema efektiivsuse huvides on vaja, et reisidokument oleks osa ELi 

sihikindlast tegevusest eesmärgiga sõlmida kolmandate riikidega tugevamad ja 

tulemuslikumad tagasivõtulepingud. Reisidokumendi tunnustamise nõue peaks sisalduma igas 

tulevases tagasivõtu- ja koostöölepingus, mille EL sõlmib.  
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