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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

6.3.2019 A8-0018/105

Muudatusettepanek 105
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A8-0018/2018
Daniel Dalton
Kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide 
kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta (ECRIS-
TCN-süsteem)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse, kui 
töödeldakse sellise kolmanda riigi 
kodaniku isikuandmeid, kelle suhtes on 
liikmesriigi kriminaalkohtus tehtud lõplik 
otsus, et välja selgitada liikmesriik, kus see 
otsus tehti.

Käesolevat määrust kohaldatakse, kui 
töödeldakse sellise kolmanda riigi 
kodaniku isikuandmeid, kelle suhtes on 
liikmesriigi kriminaalkohtus tehtud lõplik 
otsus, et välja selgitada liikmesriik, kus see 
otsus tehti. Käesoleva määruse sätteid ei 
kohaldata liidu kodanike suhtes, kellel on 
ka kolmanda riigi kodakondsus ja kelle 
suhtes on liikmesriikides tehtud 
süüdimõistev kohtuotsus.

Or. en

Selgitus

Pärast institutsioonidevahelisi läbirääkimisi kehtestatakse käesoleva määrusega erinev 
kohtlemine kodanikele, kellel on üksnes mõne liikmesriigi kodakondsus, ja nendele, kellel on 
ka kolmanda riigi kodakondsus. Läbirääkimiste käigus ei esitatud ühtegi sisulist tõendit 
erisuguse kohtlemise põhjendamiseks, mistõttu võib see kergesti osutuda diskrimineerimiseks 
vastavalt ELi ja rahvusvahelisele õigusele. Seetõttu tuleks selline eristamine määrusest välja 
jätta. Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on alustada sel teemal arutelu ja juhtida 
tähelepanu asjaolule, et see peaks kajastuma kogu tekstis läbivalt.
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6.3.2019 A8-0018/106

Muudatusettepanek 106
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A8-0018/2018
Daniel Dalton
Kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide 
kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta (ECRIS-
TCN-süsteem)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 välja jäetud
Erieeskirjad näokujutiste kohta

1. Artikli 5 lõikes 2 osutatud 
näokujutist kasutatakse üksnes 
tähtnumbrilise päringu tulemusel või 
sõrmejälgede alusel tuvastatud kolmanda 
riigi kodaniku isikusamasuse 
kontrollimiseks.
2. Niipea kui tehnika seda 
võimaldab, võib ka näokujutist kasutada 
kolmanda riigi kodaniku isiku 
tuvastamiseks selle biomeetrilise tunnuse 
alusel. Enne nimetatud funktsiooni 
rakendamist ECRIS-TCN-süsteemis 
esitab komisjon aruande nõutava 
tehnoloogia kättesaadavuse ja 
töövalmiduse kohta, mille osas 
konsulteeritakse Euroopa Parlamendiga.

Or. en

Selgitus

Peaaegu ühelgi liikmesriigil ei ole praegu hästi toimivat näokujutiste kasutamise süsteemi, 
mille abil oleks võimalik digitaalselt isikut tuvastada ja näokujutisi võrrelda. Seetõttu oleks 
ennatlik võtta see kasutusele ECRIS-TCN-süsteemis. Seda enam, et isegi sõrmejälgede 
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võrdlemine ei toimi veel usaldusväärsel viisil. Muudatusettepaneku eesmärk on alustada 
arutelu näokujutise kasutamise üle, sest see on seotud eraelu puutumatuse, andmekaitse ja 
tehnilise teostatavusega, mis peaks kajastuma läbivalt kogu tekstis.
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6.3.2019 A8-0018/107

Muudatusettepanek 107
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A8-0018/2018
Daniel Dalton
Kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide 
kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta (ECRIS-
TCN-süsteem)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriigilt taotletakse 
kolmanda riigi kodaniku kohta käivaid 
karistusregistriandmeid seoses selle 
kolmanda riigi kodaniku suhtes 
läbiviidava kriminaalmenetlusega või 
siseriikliku õigusel alusel muuks 
otstarbeks kui kriminaalmenetlus, kasutab 
selle liikmesriigi keskasutus ECRIS-TCN-
süsteemi, et välja selgitada liikmesriik 
(liikmesriigid), kellel on 
karistusregistriandmeid asjaomase 
kolmanda riigi kodaniku kohta, et saada 
ECRISe kaudu teavet varasemate 
süüdimõistvate kohtuotsuste kohta.

1. Liikmesriikide keskasutused 
kasutavad ECRIS-TCN-süsteemi, et välja 
selgitada liikmesriik (liikmesriigid), kellel 
on karistusregistriandmeid kolmanda riigi 
kodaniku kohta, et saada ECRISe kaudu 
teavet varasemate süüdimõistvate 
kohtuotsuste kohta, kui asjaomases 
liikmesriigis taotletakse selle isiku kohta 
karistusregistriandmeid isiku vastu 
algatatud kriminaalmenetluse eesmärgil 
või mis tahes järgmisel eesmärgil, kui see 
on sätestatud liikmesriigi õiguses ja selle 
kohaselt: – isiku taotlusel isikut 
puudutavate karistusregistriandmete 
kontrollimine; – julgeolekukontroll; – loa 
hankimine; – töökoha taotleja 
kontrollimine; – kontrollimine seoses 
vabatahtliku tegevusega, mis eeldab 
otseseid ja regulaarseid kontakte laste või 
haavatavate isikutega; – viisa-, 
kodakondsuse saamise ja 
rändemenetlused, sealhulgas 
varjupaigamenetlused, ja – kontrollimine 
seoses hankelepingute ja riiklike 
testidega. Karistusregistriandmeid taotlev 
asutus võib erijuhtudel, välja arvatud 
juhul, kui kolmanda riigi kodanik küsib 
liikmesriigi keskasutuselt teavet teda 
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puudutavate karistusregistriandmete 
kohta või kui karistusregistriandmete 
saamise taotlus esitatakse 
direktiivi 2011/93/EL artikli 10 lõike 2 
kohaselt, siiski otsustada, et ECRIS-TCN-
süsteemi kasutamine ei ole asjakohane.
1 a. Liikmesriik ei või kasutada ECRIS-
TCN-süsteemi muudel kui lõikes 1 
sätestatud eesmärkidel.

Or. en

Selgitus

ECRIS-TCN-süsteemi kasutamine peaks piirduma selliste liikmesriikide 
kindlaksmääramisega, kellel on karistusregistri andmeid, ja artikli 7 lõikes 1 loetletud 
kasutusaladega. Seetõttu on käesoleva muudatusettepaneku eesmärk jätta 
institutsioonidevaheliste läbirääkimiste tekstist välja artikli 7 lõige 1 a, kuid jätta alles 
ülejäänud kokkulepitud tekst.


