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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, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006 seoses asjaomastes andmebaasides tehtavate 

kontrollide tugevdamisega välispiiridel 

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2015)0670), 

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

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

0407/2015), 

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

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

väliskomisjoni arvamust (A8-0218/2016), 

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) Välispiiridel toimuv kontroll on üks 

peamisi kaitsemeetmeid 

sisepiirikontrollideta alal. See toimub 

kõikide liikmesriikide huvides. Selliste 

kontrollide üks eesmärk on ennetada mis 

tahes ohtu liikmesriikide sisejulgeolekule 

ja avalikule korrale sõltumata sellise ohu 

päritolust. 

(1) Välispiiridel toimuv kontroll ja 

välispiiride kaitse on kõige tõhusam viis 

liidu pikajalise julgeoleku tagamiseks. 

Välispiiridel toimuv piirikontroll toimub 

kõikide liikmesriikide huvides. Selliste 

kontrollide üks eesmärk on võidelda 

õigusliku aluseta rände ja 

inimkaubanduse vastu ja muu hulgas 

ennetada mis tahes ohtu liikmesriikide 
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sisejulgeolekule ja avalikule korrale ning 

rahvatervisele, sõltumata sellise ohu 

päritolust, sealhulgas juhtudel, mil ohu 

allikaks on liidu kodanikud. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Käesoleva määruse rakendamisel 

tuleks arvesse võtta inimõiguste 

ülddeklaratsiooni, inimõiguste ja 

põhivabaduste kaitse konventsiooni ning 

Euroopa Liidu lepingu artiklit 2. 

Käesoleva määruse rakendamisel peaks 

liikmesriikide esmane kohustus olema 

määruse (EÜ) 45/20011a ja kõigi 

andmekaitsega seotud liidu õigusaktide 

järgimine. 

 ________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 

detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 

45/2001 üksikisikute kaitse kohta 

isikuandmete töötlemisel ühenduse 

institutsioonides ja asutustes ning selliste 

andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 

12.1.2001, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 b) Kontrolli piiril tuleks teostada 

inimväärikust täielikult austades. 

Piirikontrolli tuleks teostada 

professionaalselt ja lugupidaval viisil ning 

see peaks olema proportsionaalne 

taotletavate eesmärkidega.  
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Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Terroristist välisvõitlejate (kellest 

paljud on liidu kodanikud) olemasolu 

näitab vajadust tugevdada välispiiridel 

liidu kodanike suhtes tehtavaid kontrolle. 

(2) Kuigi praegu rakendatakse liidu 

õiguse alusel vaba liikumise õigust 

omavate inimeste puhul reeglina 

süstemaatilist miinimumkontrolli, mis 

seisneb reisidokumendi kehtivuse kiires ja 

otseses kontrollimises, näitavad 

terroristist välisvõitlejate (kellest paljud on 

liidu kodanikud) olemasolu ja 

organiseeritud kuritegevuse areng 
vajadust tugevdada välispiiridel liidu 

kodanike suhtes tehtavaid kontrolle, 

kontrollides asjaomaseid andmebaase ja, 

kui esineb kahtlus reisidokumendi 

autentsuses või selle kasutaja identiteedis, 

biomeetrilisi andmeid. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Liidu kodanikele peaks kogu liidus 

olema tagatud samaväärne turvalisus. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Liidu õiguse alusel vaba liikumise 

õigust omavate isikute reisidokumente 

tuleks seepärast võrrelda süstemaatiliselt 

asjakohaste varastatud, õigusvastaselt 

omandatud, kaotatud ja kehtetuks 

tunnistatud reisidokumentide 

andmebaasides sisalduva teabega, 

(3) Liidu õiguse alusel vaba liikumise 

õigust omavate isikute reisidokumente 

tuleks seepärast üldreeglina liidu 

territooriumile sisenemisel ja sealt 

väljumisel võrrelda süstemaatiliselt 

asjakohaste varastatud, õigusvastaselt 

omandatud, kaotatud, võltsitud ja kehtetuks 
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tagamaks et sellised isikud ei varja oma 

tegelikku identiteeti. 

tunnistatud reisidokumentide 

andmebaasides sisalduva teabega, 

tagamaks et sellised isikud ei varja oma 

tegelikku identiteeti. Liikmesriikidel tuleks 

tagada välispiiripunktides elektrooniline 

ühendus Interpoli varastatud ja kaotatud 

reisidokumentide andmebaasiga. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Piirivalveametnikud peaksid samal 

põhjusel süstemaatiliselt kontrollima liidu 

õiguse alusel vaba liikumise õigust 

omavaid isikuid asjakohastes siseriiklikes 

ja Euroopa andmebaasides, et teha 

kindlaks, et sellised isikud ei kujuta ohtu 

sisejulgeolekule ega avalikule korrale. 

(4) Piirivalveametnikud peaksid samal 

põhjusel süstemaatiliselt kontrollima liidu 

õiguse alusel vaba liikumise õigust 

omavaid isikuid asjakohastes siseriiklikes 

ja Euroopa andmebaasides, et teha 

kindlaks, et sellised isikud ei kujuta ohtu 

sisejulgeolekule ega avalikule korrale. 

Selleks peaksid liikmesriigid tagama oma 

piirivalveametnike juurdepääsu riiklikele 

ja Euroopa tasandi asjakohastele 

andmebaasidele, eelkõige Schengeni 

infosüsteemile (SIS) ja Europoli 

infosüsteemile (EIS).  

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Tehnoloogia areng võimaldab 

põhimõtteliselt teha andmebaasides 

päringuid ilma, et see tekitaks piiriületusel 

viivitusi, sest dokumente ja isikuid saab 

kontrollida paralleelselt. Seepärast on 

võimalik tugevdada välispiiridel kontrolle 

ilma heas usus reisivaid isikuid 

negatiivselt mõjutamata ja selgitada 

seejuures paremini välja need isikud, kes 

kavatsevad oma tegelikku identiteeti 

varjata või kelle kohta on julgeoleku 

(5) Tehnoloogia areng võimaldab 

põhimõtteliselt teha andmebaasides 

päringuid nii, et see avaldab piiriületuse 

kestusele vaid piiratud mõju, sest 

dokumente ja isikuid saab kontrollida 

paralleelselt. Teabesüsteemide ja neile 

vastava liidu piirihalduse ja tollikontrolli 

taristu koostoimet, lähenemist ja 

koostalitlust tuleks struktuuriliselt 

täiustada, muutes liidu andmehalduse 

tulemuslikumaks, tõhusamaks, 
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kaalutlustel või vahistamise eesmärgil 

kehtestatud asjaomane hoiatus. 

Süstemaatilisi kontrolle tuleks teha 

kõikidel välispiiridel. Kuna 

süstemaatilised kontrollid maismaa- ja 

merepiiridel võivad siiski mõjutada 

ebaproportsionaalselt liiklusvooge piiril, 

tuleks liikmesriikidel lubada jätta 

süstemaatilised kontrollid tegemata, 

eeldusel et riskianalüüsi kohaselt ei too 

selline leevendamine kaasa 

julgeolekuriske. Sellised riskianalüüsid 

tuleks edastada nõukogu määrusega (EÜ) 

nr 2007/20048 loodud Euroopa Liidu 

liikmesriikide välispiiril tehtava 

operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 

agentuurile ja nende kohta tuleks 

komisjonile ja agentuurile esitada 

korrapäraseid aruandeid.  

koostoimelisemaks ja paremini 

ühilduvaks, täites täielikult 

andmekaitsenõudeid, et kõigi liidu 

kodanike huvides paremini kaitsta liidu 

välispiire ja suurendada sisejulgeolekut. 

Välispiiridel kontrolli tugevdamine, et 
selgitada paremini välja need isikud, kes 

kavatsevad oma tegelikku identiteeti 

varjata või kelle kohta on julgeoleku 

kaalutlustel või vahistamise eesmärgil 

kehtestatud asjaomane hoiatus, võib 

negatiivselt mõjutada heas usus reisivaid 

isikuid. Sellele vaatamata tuleks 

süstemaatilisi kontrolle teha reeglina 

kõikidel välispiiridel. Nõukogu direktiivi 

2004/82/EÜ7a või muu liidu või 

siseriikliku õigusakti kohaselt saadud 

broneeringuinfo kasutamine võib aidata 

piiriületamisel nõutava kontrolli 

teostamist kiirendada. Kui aga 

süstemaatilised piirikontrollid avaldavad 
siiski ebaproportsionaalset mõju, nt 

liiklusvoogudele piiril, peaks asjaomastel 

liikmesriikidel olema võimalik teha 

kindlaksmääratud piiripunktides 

sihipäraseid kontrolle kõikides 

asjaomastes andmebaasides, eeldusel et 

riskianalüüsi kohaselt ei too selline 

leevendamine kaasa julgeolekuriske. 

Selline riskianalüüs peaks põhinema 

ühiste riskinäitajate komplektil, mille 

komisjon koostab tihedas koostöös 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 2007/20047b 

loodud Euroopa Liidu liikmesriikide 

välispiiril tehtava operatiivkoostöö 

juhtimise Euroopa agentuuriga (edaspidi 

“agentuur”) ning nõukoguga. See 

riskianalüüs tuleks viivitamata edastada 

agentuurile, komisjonile ja kõigile 

liikmesriikidele, kellel on asjaomase 

liikmesriigiga ühine piir, ning selle kohta 

tuleks Euroopa Parlamendile, komisjonile 

ja agentuurile esitada korrapäraseid 

aruandeid. 

____________ ___________ 

 7a Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta 

direktiiv 2004/82/EÜ veoettevõtjate 

kohustuse kohta edastada reisijaid 
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käsitlevaid andmeid (ELT L 261, 

6.8.2004, lk 24). 

 7b Nõukogu 26. oktoobri 2004. aasta 

määrus (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu 

liikmesriikide välispiiril tehtava 

operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 

agentuuri asutamise kohta (ELT L 349, 

25.11.2004, lk 1). 

8 Nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004, 

26. oktoober 2004, Euroopa Liidu 

liikmesriikide välispiiril tehtava 

operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 

agentuuri asutamise kohta (ELT L 349, 

25.11.2004, lk 1). 

 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Piirivalveametnikel peaks olema 

võimalik otsustada jätta kontroll 

asjaomases andmebaasis liidu õiguse 

alusel vaba liikumise õigust omava isiku 

kohta tegemata, kui on võimalik selgelt 

hinnata, et see isik ei ohusta ühegi 

liikmesriigi sisejulgeolekut. Niisuguste 

isikute hulka võiksid kuuluda teiste seas 

alla 12aastased lapsed ja vanematega 

koos reisivad alaealised, organiseeritud 

ekskursioonil viibivad kooliõpilased, 

organiseeritud viisil reisivad eakad, 

lennukipiloodid ja muud 

lennukimeeskonna liikmed, riigipead ja 

valitsusjuhid ning nende delegatsiooni(de) 

liikmed, diplomaatilise passi, ameti- või 

teenistuspassi omanikud ja 

rahvusvaheliste organisatsioonide 

liikmed, päästeteenistuse töötajad, 

politseiametnikud, tuletõrjemeeskonna 

liikmed ja piirivalveametnikud, avamerel 

töötajad, siseriikliku õigusega nõutavate 

lubade omanikud kooskõlas liikmesriikide 

kahepoolsetes kokkulepetes kindlaks 

määratud korraga, nagu on osutatud 
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EL) 562/20061a artikli 4 lõike 2 punktis a. 

 _________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 

märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 

562/2006, millega kehtestatakse isikute 

üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse 

eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad) (ELT 

L 105, 13.4.2006, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 b) Kui liikmesriigil on kavas teha 

sihipäraseid kontrolle ja päringuid liidu 

õiguse alusel vaba liikumise õigust 

omavate isikute suhtes, peaks ta 

viivitamata teavitama teisi liikmesriike, 

agentuuri ja komisjoni. Hiljemalt ühe kuu 

jooksul alates käesoleva määruse 

jõustumisest peaks komisjon koostöös 

liikmesriikidega välja töötama sellise 

teavitamise menetluse, võttes arvesse 

Schengeni piirieeskirjade käsiraamatut. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Nõukogu määrusega (EÜ) nr 

2252/20049 määrati näokujutis ja 

sõrmejäljed ELi kodanike passide 

turvaelementideks. Nende turvaelementide 

määramise eesmärk oli muuta passid 

turvalisemaks ja siduda pass selle 

kasutajaga usaldusväärsel viisil. 

Liikmesriigid peaksid seepärast 

kontrollima neid biomeetrilisi tunnuseid, 

kui neil tekivad kahtlused passi autentsuses 

(6) Nõukogu määrusega (EÜ) nr 

2252/20049 määrati näokujutis ja 

sõrmejäljed ELi kodanike passide 

turvaelementideks. Nende turvaelementide 

määramise eesmärk oli muuta passid 

turvalisemaks ja siduda pass selle 

kasutajaga usaldusväärsel viisil. 

Liikmesriigid peaksid seepärast 

kontrollima vähemalt ühte neist 

biomeetrilistest tunnustest, kui neil tekivad 
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või selle kasutaja identiteedis. kahtlused reisidokumendi autentsuses või 

selle kasutaja identiteedis. Sama kontrolli 

tuleks kohaldada võimaluse korral 

kolmandate riikide kodanike suhtes. 

__________ __________ 

9 Nõukogu määrus (EÜ) nr 2252/2004, 13. 

detsember 2004, liikmesriikide poolt 

väljastatud passide ja reisidokumentide 

turvaelementide ja biomeetria standardite 

kohta (ELT L 385, 29.12.2004, lk 1). 

9 Nõukogu 13. detsembri 2004. aasta 

määrus (EÜ) nr 2252/2004 liikmesriikide 

poolt väljastatud passide ja 

reisidokumentide turvaelementide ja 

biomeetria standardite kohta (ELT L 385, 

29.12.2004, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Paljud liikmesriikide väljaantavad 

isikutunnistused ei ole varustatud ühegi 

turvaelemendiga – ei näopildi ega ka 

digitaalsete sõrmejälgedega. 

Süstemaatiliste kontrollide 

võimaldamiseks muude reisidokumentide 

puhul kui pass ning pidades silmas 

sisejulgeoleku küsimusi, peaks komisjon 

kiiresti tegema ettepaneku kehtestada 

liikmesriikides väljaantavate 

isikutunnistuste turvaelementide ja 

biomeetriliste andmete jaoks ühised 

normid. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Liikmesriigid peaksid vastavalt 

kohaldatavatele liidu ja riiklikele 

õigusaktidele vahetama andmeid, 

korrapäraselt uuendama oma 

asjaomaseid andmebaase, täielikult 

kasutama olemasolevaid teabesüsteeme 
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ning looma vajalikud tehnilised 

ühendused kõigi teabesüsteemide ja 

andmebaasidega. Liikmesriigid peaksid 

sellega seoses parimaid tavasid vahetama. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Liikmesriigid on kohustatud 

kontrollima kolmandate riikide kodanikke 

nende ELi sisenemisel süstemaatiliselt 

kõikides andmebaasides. Tuleks tagada, et 

selliseid kontrolle tehakse süstemaatiliselt 

ka väljumisel. 

(8) Liikmesriigid on kohustatud 

kontrollima kolmandate riikide kodanikke 

nende ELi sisenemisel süstemaatiliselt 

kõikides andmebaasides. Samamoodi 

peaksid liikmesriigid tagama, et selliseid 

kontrolle tehakse süstemaatiliselt 

väljumisel. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Kuna käesoleva määruse eesmärk, 

nimelt tugevdada välispiiridel kontrolle 

andmebaasides, eelkõige vastuseks 

terroriohu suurenemisele, on seotud ühe 

kaitsemeetmega sisepiirikontrollideta alal 

ja on sellisena seotud Schengeni ala hea 

toimimisega, ei suuda liikmesriigid seda 

piisavalt saavutada ja seda saab paremini 

saavutada liidu tasandil, ning seepärast 

võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 

Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 

subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 

artiklis sätestatud proportsionaalsuse 

põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 

nimetatud eesmärkide saavutamiseks 

vajalikust kaugemale. 

(9) Kuna käesoleva määruse eesmärki, 

nimelt parandada välispiiridel kontrolle 

andmebaasides, mis on seotud ühe 

kaitsemeetmega sisepiirikontrollideta alal 

ja on sellisena seotud Schengeni ala hea 

toimimisega, ei suuda liikmesriigid ise 

piisaval määral saavutada, kuid meetmete 

ulatuse või toime tõttu saab seda paremini 

saavutada liidu tasandil, võib liit võtta 

meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 

lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 

põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 

lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 

saavutamiseks vajalikust kaugemale. 
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Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Seoses Schengeni infosüsteemi 

kasutamisega on käesolev määrus akt, mis 

põhineb Schengeni acquis’l või on muul 

viisil sellega seotud 2003 aasta 

ühinemisakti artikli 3 lõike 2 ja 2011. aasta 

ühinemisakti artikli 4 lõike 2 tähenduses. 

(16) Seoses Schengeni infosüsteemi 

kasutamisega on käesolev määrus akt, mis 

põhineb Schengeni acquis’l või on muul 

viisil sellega seotud 2003. aasta 

ühinemisakti artikli 3 lõike 2 ja 2011. aasta 

ühinemisakti artikli 4 lõike 2 tähenduses. 

Schengeni infosüsteemi päringute 

tulemused ei tohiks piirata nõukogu 

otsuse 2010/365/EL1a artikli 1 lõike 4 

kohaldamist.  

 _____________________________ 

 1a Nõukogu 29. juuni 2010. aasta otsus 

2010/365/EL Schengeni infosüsteemi 

käsitlevate Schengeni acquis’ sätete 

kohaldamise kohta Bulgaaria Vabariigis 

ja Rumeenias (ELT L 166, 1.7.2010, lk 

17). 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (16 a) Liikmesriigid, kes ei kuulu 

Schengeni alasse ja kelle piirid on 

välispiirideks, tuleks täielikult 

integreerida Schengeni infosüsteemiga, et 

piirihaldust paremini korraldada ja aidata 

liidu julgeolekut kaitsta. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a 

Määrus 562/2006/EÜ 

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a – sissejuhatav osa 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) isiku identiteedi ja kodakondsuse 

ning reisidokumendi autentsuse kontroll 

asjaomastes andmebaasides, eriti 

järgmistes andmebaasides: 

a) isiku identiteedi ja kodakondsuse 

ning reisidokumendi kehtivuse ja 

autentsuse kontroll, sh päringutega 

asjaomastes andmebaasides, mille hulka 

kuuluvad: 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a  

Määrus 562/2006/EÜ 

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a – alapunkt 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) siseriiklikud andmebaasid, mis 

sisaldavad teavet varastatud, õigusvastaselt 

omandatud, kaotatud ja kehtetuks 

tunnistatud reisidokumentide kohta; 

(3) siseriiklikud andmebaasid, mis 

sisaldavad teavet varastatud, õigusvastaselt 

omandatud, võltsitud, kaotatud ja kehtetuks 

tunnistatud reisidokumentide kohta, sh 

nõukogu määruse (EÜ) nr 2252/2004* 

artikli 1 lõikes 2 osutatud andmekandjat 

sisaldavate passide ja reisdokumentide 

puhul andmekandja autentsuse kohta. 

 ____________________ 

 * Nõukogu 13. detsembri 2004. aasta 

määrus (EÜ) nr 2252/2004 liikmesriikide 

poolt väljastatud passide ja 

reisidokumentide turvaelementide ja 

biomeetria standardite kohta (ELT L 385, 

29.12.2004, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 562/2006 

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) asjaomastes liidu ja siseriiklikes 

andmebaasides, eelkõige Schengeni 

infosüsteemis tehtav kontroll, et teha 

b) Schengeni infosüsteemis tehtav 

kontroll, et teha kindlaks, et liidu õiguse 

alusel vaba liikumise õigust omav isik ei 
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kindlaks, et liidu õiguse alusel vaba 

liikumise õigust omav isik ei ohusta ühegi 

liikmesriigi avalikku korda, rahvusvahelisi 

suhteid ega rahvatervist. 

ohusta ühegi liikmesriigi sisejulgeolekut, 

avalikku korda, rahvusvahelisi suhteid ega 

rahvatervist. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a  

Määrus 562/2006/EÜ 

Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui esineb kahtlus reisidokumendi 

autentsuses või selle kasutaja identiteedis, 

kontrollitakse nõukogu määruse (EÜ) nr 

2252/2004* alusel välja antud passidesse ja 

reisidokumentidesse lisatud biomeetrilisi 

andmeid. 

Kui esineb kahtlus reisidokumendi 

autentsuses või selle kasutaja identiteedis, 

kontrollitakse nõukogu määruse (EÜ) nr 

2252/2004* alusel välja antud passidesse ja 

reisidokumentidesse lisatud biomeetrilisi 

andmeid. Võimaluse korral kontrollitakse 

samal viisil ka nimetatud määrusega 

hõlmamata reisidokumente. 

____________________ _____________ 

* Nõukogu määrus (EÜ) nr 2252/2004, 13. 

detsember 2004, liikmesriikide poolt 

väljastatud passide ja reisidokumentide 

turvaelementide ja biomeetria standardite 

kohta (ELT L 385, 29.12.2004, lk 1). 

* Nõukogu 13. detsembri 2004. aasta 

määrus (EÜ) nr 2252/2004 liikmesriikide 

poolt väljastatud passide ja 

reisidokumentide turvaelementide ja 

biomeetria standardite kohta (ELT L 385, 

29.12.2004, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 562/2006 

Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2 a (uus) 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 2 a. Schengeni acquis’d täielikult 

kohaldava liikmesriigi ja Schengeni 

acquis’d täielikult veel mittekohaldava 

liikmesriigi vahelise piiri ületamisel võib 

liidu õiguse, eelkõige Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2004/38/EÜ1a alusel vaba liikumise õigust 
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omavate isikute suhtes sisenemisel ja 

väljumisel kohaldada esimese lõigu 

punktides a ja b osutatud kontrolle üksnes 

siis, kui asjaomase Schengeni acquis’d 

täielikult kohaldava liikmesriigi ja 

agentuuri koostatud riskihinnangu põhjal 

on võimalik selgelt hinnata, et eksisteerib 

oht liidu sisejulgeolekule. Lõikes 2 b 

osutatud minimaalset kontrolli teostatakse 

igal juhul. 

 ________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

29. aprilli 2004. aasta direktiiv 

2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu 

kodanike ja nende pereliikmete õigust 

liikuda ja elada vabalt liikmesriikide 

territooriumil ning millega muudetakse 

määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja 

tunnistatakse kehtetuks direktiivid 

64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 

73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 

90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ 

(ELT L 158, 30.4.2004, lk 77). 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a 

Määrus 562/2006/EÜ 

Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui esimese lõigu punktides a ja b osutatud 

kontrollid välistel maismaa- ja 

merepiiridel mõjutaksid 

ebaproportsionaalselt liiklusvooge piiril, 

võivad liikmesriigid teha andmebaasides 

ainult sihipäraseid kontrolle vastavalt 

liikmesriikide sisejulgeoleku, avaliku 

korra, rahvusvaheliste suhete ja 

rahvatervisega seotud riskide hinnangule. 

2 b. Kui lõike 2 punktides a ja b 

osutatud kontrollid avaldaksid 

ebaproportsionaalset mõju, nt 

liiklusvoogudele, võivad liikmesriigid 

otsustada teha nimetatud kontrolle 

sihipäraselt kindlaksmääratud 

piiripunktides, vastavalt liikmesriikide 

sisejulgeoleku, avaliku korra ja 

rahvatervisega seotud riskide hinnangule. 

Riskihinnangus hinnatakse võimalikke 

riske ning esitatakse statistika piiriülese 

kuritegevusega seotud reisijate ja 

vahejuhtumite kohta. Riskihinnangut 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/AUTO/?uri=celex:32004L0038
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uuendatakse korrapäraselt. 

 Sihipäraste kontrollide kestus ei ole pikem 

ja toimumispaik ulatuslikum kui rangelt 

vajalik ja need põhinevad ühiste 

riskinäitajate komplektil, mille on 

koostanud komisjon tihedas koostöös 

agentuuri ja nõukoguga. 

 Juhul kui vastavalt esimesele lõigule on 

sisse viidud sihipärased kontrollid, läbivad 

kõik isikud minimaalse kontrolli, mille 

eesmärgiks on teha esitatud 

reisidokumentide põhjal kindlaks nende 

isik. Kõnealune minimaalne kontroll 

koosneb kiirest ja otsesest kontrollimisest, 

kasutades vajadusel tehnilisi vahendeid. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 562/2006 

Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Iga liikmesriik edastab oma riskihinnangu 

nõukogu määrusega (EÜ) nr 2007/2004 

loodud Euroopa Liidu liikmesriikide 

välispiiril tehtava operatiivkoostöö 

juhtimise Euroopa agentuurile ja esitab iga 

kolme kuu järel komisjonile ja asjaomasele 

agentuurile aruande tehtud sihipäraste 

kontrollide kohta. 

2 c. Enne sihipäraste kontrollide 

sisseviimist edastab asjaomane liikmesriik 

viivitamata oma ühistel riskinäitajatel 

põhineva riskihinnangu ja selle uuendused 

nõukogu määrusega (EÜ) nr 2007/2004 

loodud Euroopa Liidu liikmesriikide 

välispiiril tehtava operatiivkoostöö 

juhtimise Euroopa agentuurile (edaspidi 

„agentuur“), komisjonile ja igale 

liikmesriigile, kellega tal on ühine piir, 

ning esitab iga kolme kuu järel Euroopa 

Parlamendile, komisjonile ja agentuurile 

aruande tehtud sihipäraste kontrollide 

kohta. 

 Agentuur edastab viivitamata oma 

hinnangud liikmesriigi esialgse hinnangu 

ja järgnevate aruannete kohta kõigile 

liikmesriikidele, märkides, kas kõnealune 

liikmesriik on tema hinnangul teostanud 

asjakohase julgeolekuriski ja 

liiklusvoogude hinnangu või mitte ja kas 
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liikmesriik on selle hinnangu alusel 

asjakohaselt otsustanud kohaldada 

sihipäraseid kontrolle või mitte. 

 Riskihinnangu ja ühiste riskinäitajate või 

nende osade salastamisel järgitakse liidu 

õigusaktide ja eelkõige Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 

1049/20011a sätteid. 

 __________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 

mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 

1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta 

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 

komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 

31.5.2001, lk 43). 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a  

Määrus (EÜ) nr 562/2006 

Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Pädev liikmesriik tagab piirivalveasutuste 

varustatuse piisavate tehniliste, rahaliste 

ja inimressurssidega, et võimaldada neil 

reeglina vältida lisakontrolle, mis 

põhjustavad pikemaid ooteaegu ja 

takistavad liiklusvooge välispiiridel. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 562/2006 

Artikkel 7 – lõige 3 – punkt b – alapunkt iii 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

iii) selle kontrollimist asjaomastes liidu 

ja siseriiklikes andmebaasides, eelkõige 

Schengeni infosüsteemis, et liidu õiguse 

alusel vaba liikumise õigust omav isik ei 

iii) selle kontrollimist asjaomastes liidu 

ja siseriiklikes andmebaasides, sh 

kohustuslikus korras ka Schengeni 

infosüsteemis, et liidu õiguse alusel vaba 
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ohusta ühegi liikmesriigi avalikku korda, 

sisejulgeolekut ega rahvusvahelisi suhteid. 

liikumise õigust omav isik ei ohusta ühegi 

liikmesriigi avalikku korda, sisejulgeolekut 

ega rahvusvahelisi suhteid. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 1 a 

 Hiljemalt ... [üks aasta pärast käesoleva 

määruse jõustumist] avaldab komisjon 

uuringu käesoleva määruse mõju kohta 

sisenevatele ja väljuvatele 

liiklusvoogudele Schengeni ala 

välispiiridel. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 1 b 

 Hiljemalt ... [kaks aastat pärast käesoleva 

määruse jõustumist] esitab komisjon 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

aruande, milles hinnatakse käesoleva 

määrusega muudetud määruse (EÜ) nr 

562/2006 artikli 7 lõike 2 rakendamist ja 

tagajärgi. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Seda kohaldatakse alates ... [käesoleva 

määruse jõustumise kuupäev] kuni ... [viis 

aastat pärast käesoleva määruse 
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jõustumist]. 

 Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 

komisjoni ettepaneku alusel käesoleva 

määruse kehtivusaega pikendada. Sellisel 

juhul kaotab käesolev määrus kehtivuse 

viis aastat pärast sellise pikendatud 

ajavahemiku lõppemist. 

 Käesoleva määruse kehtivuse lõppemisel 

kohaldatakse määruse (EÜ) 562/2006 

artikli 7 lõike 2, lõike 3 punkti b alapunkti 

iii ja punkti c alapunkti iii versioone, mis 

kehtisid enne ... [käesoleva määruse 

jõustumise kuupäev]. 
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18.5.2016 

VÄLISKOMISJONI ARVAMUS 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 

määrust (EÜ) nr 562/2006 seoses asjaomastes andmebaasides tehtavate kontrollide 

tugevdamisega välispiiridel 

(COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD)) 

Arvamuse koostaja: Marielle de Sarnez 

 

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Volitus 1 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste 

hartat, 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Volitus 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  võttes arvesse rahvusvahelist lapse õiguste 

konventsiooni, eriti selle artikli 3 lõiget 1 
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 ET 

ning artikleid 11, 20 ja 22, 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Välispiiridel toimuv kontroll on üks 

peamisi kaitsemeetmeid 

sisepiirikontrollideta alal. See toimub 

kõikide liikmesriikide huvides. Selliste 

kontrollide üks eesmärk on ennetada mis 

tahes ohtu liikmesriikide sisejulgeolekule 

ja avalikule korrale sõltumata sellise ohu 

päritolust. 

(1) Välispiiridel toimuv kontroll on üks 

peamisi kaitsemeetmeid 

sisepiirikontrollideta alal. See toimub 

kõikide liikmesriikide huvides ja austades 

täiel määral põhiõigusi. Selliste 

kontrollide üks eesmärk on ennetada mis 

tahes ohtu liikmesriikide sisejulgeolekule 

ja avalikule korrale sõltumata sellise ohu 

päritolust, sh juhul, kui sellist ohtu 

põhjustavad liidu kodanikud. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 d)  Arvesse tuleks võtta määrust ELi 

kodanike isikuandmete kaitse kohta. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Terroristist välisvõitlejate (kellest 

paljud on liidu kodanikud) olemasolu 

näitab vajadust tugevdada välispiiridel 

liidu kodanike suhtes tehtavaid kontrolle. 

(2) Terroristist välisvõitlejate 

olemasolu näitab vajadust Euroopa ühtse 

reageerimise, piirikaitse kiireloomulise 

tugevdamise ja välispiiridel liidu kodanike 

suhtes tehtavate kontrollide tugevdamise 

järele, samuti tuleks paremini ära 

kasutada olemasolevaid vahendeid, nagu 

teabevahetus liikmesriikide ja asjaomaste 
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liidu ametite vahel. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) ELi kodanikele peab kogu ELi 

territooriumil olema tagatud samaväärne 

turvalisus. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Nõukogu määrusega (EÜ) nr 

2252/20049 määrati näokujutis ja 

sõrmejäljed ELi kodanike passide 

turvaelementideks. Nende turvaelementide 

määramise eesmärk oli muuta passid 

turvalisemaks ja siduda pass selle 

kasutajaga usaldusväärsel viisil. 

Liikmesriigid peaksid seepärast 

kontrollima neid biomeetrilisi tunnuseid, 

kui neil tekivad kahtlused passi autentsuses 

või selle kasutaja identiteedis. 

(6) Nõukogu määrusega (EÜ) nr 

2252/20049 määrati näokujutis ja 

sõrmejäljed ELi kodanike passide 

turvaelementideks. Nende turvaelementide 

määramise eesmärk oli muuta passid 

turvalisemaks ja siduda pass selle 

kasutajaga usaldusväärsel viisil. 

Liikmesriigid peaksid seepärast 

kontrollima neid biomeetrilisi tunnuseid, 

kui neil tekivad kahtlused passi autentsuses 

või selle kasutaja identiteedis. Võimaluse 

korral tuleks sama lähenemisviisi 

kohaldada kolmandate riikide kodanike 

kontrollimisele. 

__________________ __________________ 

9 Nõukogu määrus (EÜ) nr 2252/2004, 13. 

detsember 2004, liikmesriikide poolt 

väljastatud passide ja reisidokumentide 

turvaelementide ja biomeetria standardite 

kohta (ELT L 385, 29.12.2004, lk 1). 

9 Nõukogu määrus (EÜ) nr 2252/2004, 13. 

detsember 2004, liikmesriikide poolt 

väljastatud passide ja reisidokumentide 

turvaelementide ja biomeetria standardite 

kohta (ELT L 385, 29.12.2004, lk 1). 
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 ET 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Liikmesriigid on kohustatud 

kontrollima kolmandate riikide kodanikke 

nende ELi sisenemisel süstemaatiliselt 

kõikides andmebaasides. Tuleks tagada, et 

selliseid kontrolle tehakse süstemaatiliselt 

ka väljumisel. 

(8) Liikmesriigid on kohustatud 

kontrollima kolmandate riikide kodanikke 

nende ELi sisenemisel süstemaatiliselt 

kõikides andmebaasides. Samamoodi 

peavad liikmesriigid tagama, et selliseid 

kontrolle tehakse süstemaatiliselt 

väljumisel. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a 

Määrus (EÜ) nr 562/2006 

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b – taane 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui esimese lõigu punktides a ja b osutatud 

kontrollid välistel maismaa- ja merepiiridel 

mõjutaksid ebaproportsionaalselt 

liiklusvooge piiril, võivad liikmesriigid 

teha andmebaasides ainult sihipäraseid 

kontrolle vastavalt liikmesriikide 

sisejulgeoleku, avaliku korra, 

rahvusvaheliste suhete ja rahvatervisega 

seotud riskide hinnangule. 

Kui esimese lõigu punktides a ja b osutatud 

kontrollid välistel maismaa- ja merepiiridel 

mõjutaksid ebaproportsionaalselt 

liiklusvooge piiril, võivad asjaomased 

liikmesriigid teha andmebaasides ainult 

sihipäraseid kontrolle, tingimusel et 

riskihinnang näitab, et selline erand ei 

kahjusta liidu sisejulgeolekut, 

liikmesriikide avalikku korda või 

rahvusvahelisi suhteid ega kujuta ohtu 

rahvatervisele. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a 

Määrus (EÜ) nr 562/2006 

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b – taane 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Iga liikmesriik edastab oma riskihinnangu Iga liikmesriik edastab oma riskihinnangu 
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ET 

nõukogu määrusega (EÜ) nr 2007/2004 

loodud Euroopa Liidu liikmesriikide 

välispiiril tehtava operatiivkoostöö 

juhtimise Euroopa agentuurile ja esitab iga 

kolme kuu järel komisjonile ja asjaomasele 

agentuurile aruande tehtud sihipäraste 

kontrollide kohta. 

ja selle ajakohastused nõukogu määrusega 

(EÜ) nr 2007/2004 loodud Euroopa Liidu 

liikmesriikide välispiiril tehtava 

operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 

agentuurile ja esitab iga kolme kuu järel 

komisjonile ja asjaomasele agentuurile 

aruande tehtud sihipäraste kontrollide 

kohta. Komisjon jälgib olukorda 

tähelepanelikult ja teavitab Euroopa 

Parlamenti parlamendile ja nõukogule 

esitatavate poolaastaaruannete raames 

Schengeni ala toimimisest. 
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