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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud 

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 
 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 

tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 

õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. 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 liidu kodanike 

isikutunnistuste ning vaba liikumise õigust kasutavatele liidu kodanikele ja nende 

pereliikmetele väljaantavate elamislubade turvalisuse suurendamise kohta 

(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2018)0212), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 21 lõiget 2, 

mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0153/2018), 

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2018. aasta arvamust1,  

– võttes arvesse Tšehhi Senati, Hispaania parlamendi ja Portugali Vabariigi Kogu poolt 

subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 

alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta 

subsidiaarsuse põhimõttele, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

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

õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni muudatusettepanekutena esitatud 

arvamust (A8-0436/2018), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 

oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

                                                 
1 ELT C 367, 10.10.2018, lk 84. 
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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ettepanek: Ettepanek: 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU MÄÄRUS 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU MÄÄRUS 

liidu kodanike isikutunnistuste ning vaba 

liikumise õigust kasutavatele liidu 

kodanikele ja nende pereliikmetele 

väljaantavate elamislubade turvalisuse 

suurendamise kohta 

liidu kodanike isikutunnistuste ning vaba 

liikumise õigust kasutavatele liidu 

kodanikele ja nende pereliikmetele 

väljaantavate elamislubade kohta 

  

 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Liikmesriikide väljastatud riiklike 

isikutunnistuste ning teises liikmesriigis 

elavate liidu kodanike ja nende 

pereliikmete elamislubade turvalisuse tase 

on märkimisväärselt erinev, mis 

suurendab võltsimisriski ja 

dokumendipettust ning tekitab praktilisi 

raskusi kodanikele, kes soovivad kasutada 

oma õigust vabalt liikuda. Dokumentidega 

seotud riskianalüüsi Euroopa võrgustiku 

statistika kohaselt on Euroopa 

isikutunnistuste võltsimisjuhtumite arv 

aja jooksul suurenenud. 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 b) Oma teatises „Julgeoleku 

suurendamine liikuvas maailmas: parem 

teabevahetus terrorismivastase võitluse 

valdkonnas ja tugevamad välispiirid“ 

rõhutas komisjon, et turvalised reisi- ja 

isikut tõendavad dokumendid on 

äärmiselt olulised, kui on vaja isik 

kahtlusteta tuvastada, ning teatas, et ta 

esitab tegevuskava reisidokumentide 

võltsimisega võitlemiseks. Täiustatud 

lähenemisviis sõltub usaldusväärsetest 

süsteemidest, mis aitavad ära hoida 

sisejulgeoleku kuritarvitamist ja ohte, mis 

kaasnevad puudustega dokumentide 

turvalisuse valdkonnas. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 c) Kolm neljandikku välispiiridel 

ning liidus avastatud võltsitud 

dokumentidest on välja antud 

liikmesriikides ja Schengeni lepinguga 

ühinenud riikides. Madalama turvalisuse 

tasemega riiklikud isikutunnistused on 

kõige sagedamini avastatud võltsitud 

dokumendid. Frontexi andmetel avastati 

ajavahemikul 2013–2018 dokumentidega 

seotud riskianalüüsi Euroopa võrgustiku 

(EDF-RAN) raames 40 682 võltsitud 

Euroopa isikutunnistust ja 13 512 

võltsitud ELi elamisluba (kõik liigid), 

millest ka teatati. Need arvud hõlmavad 

nii avastamisi ELi välispiiridel kui ka 

teisese ELi/Schengeni-sisese rände korral. 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 d (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 d) Identiteedipettuste ärahoidmiseks 

peaksid liikmesriigid tagama, et nende 

õigusnormides on sätestatud piisavad 

karistused isikut tõendavate dokumentide 

võltsimise ja järeletegemise ning selliste 

võltsitud ja järeletehtud dokumentide 

kasutamise puhuks. 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) 2016. aasta dokumentide 

turvalisuse tegevuskavas märgiti ka, et 

ehtsate dokumentide saamine võltsitud 

alusdokumentide (sünni-, abielu- ja 

surmatunnistus) alusel on 

märkimisväärselt suurenenud ja on 

Euroopa Liidus endiselt üks olulisemaid 

julgeolekuohte, kuna seda on väga raske 

avastada. 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 b) Käesolevas määruses palutakse 

liikmesriikidel jätkata komisjoni toetusel 

tööd parimate viisidega, kuidas muuta 

alusdokumendid pettuste suhtes 

kindlamaks, eelkõige võltsitud 

alusdokumentide avastamist käsitleva 

Europoli käsiraamatu alusel. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 a (uus) 



 

RR\1171575ET.docx 9/44 PE627.780v02-00 

 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Näokujutise ja kahe sõrmejälje 

(edaspidi „biomeetrilised andmed”) 

salvestamine isikut tõendavatel 

dokumentidel, nagu on juba ette nähtud 

biomeetriliste passide ja elamislubade 

puhul kolmanda riigi kodanikele, on 

asjakohane kombinatsioon ühelt poolt 

usaldusväärse tuvastamise ja autentimise 

ning teiselt poolt väiksema pettuseohu 

saavutamiseks, et suurendada isikut 

tõendavate dokumentide turvalisust. 

Lisaks otsustas Euroopa Kohus oma 

2013. aasta kohtuotsuses Schwarz 

biomeetriliste passide kohta, et „isiku 

tuvastamisele suunatud kahe toimingu 

koos kasutamist ei saa a priori pidada 

iseenesest harta artiklites 7 ja 8 

tunnustatud õigusi rohkem riivavaks kui 

neid toiminguid eraldi vaadeldes“.  

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 b) Käesoleva määrusega nähakse ette 

biomeetriliste tunnuste kogumine üksnes 

isikutunnistuste või elamislubade 

väljastamisega tegelevate riiklike asutuste 

kvalifitseeritud ja nõuetekohaselt 

volitatud töötajate poolt. 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 c) Käesoleva määrusega ei tohiks 

kehtestada õiguslikku alust riikliku 

tasandi andmebaasi loomiseks, kuna see 

kuulub liikmesriikide ainupädevusse. 

Samuti ei tohiks kehtestada õiguslikku 
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alust liidu tasandil keskse andmebaasi 

loomiseks. Käesoleva määruse alusel 

kogutud biomeetrilisi andmeid peaksid 

kasutama üksnes pädevate riiklike 

asutuste ja ELi asutuste kvalifitseeritud ja 

nõuetekohaselt volitatud töötajad, et 

kontrollida dokumendi ehtsust ja 

omaniku isikusamasust otseselt 

kättesaadavate võrreldavate tunnuste abil, 

kui isikutunnistuse või elamisloa 

esitamine on õigusaktidega nõutav. 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 d) Biomeetrilisi tunnuseid tuleks 

väljaspool andmekandjat salvestada väga 

turvaliselt üksnes riikliku isikutunnistuse 

või elamisloa väljastamiseks vajalikuks 

ajaks ja mitte mingil juhul kauemaks kui 

üks kuu kogumiskuupäevast ning need 

tuleks kohe pärast andmekandjale 

salvestamist kustutada. 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Käesoleva määruse kohaldamisel 

tuleks arvesse võtta masinloetavaid 

dokumente käsitlevas ICAO 

dokumendis 9303 (seitsmes väljaanne, 

2015) esitatud tehnilist kirjeldust, millega 

tagatakse üleilmne koostalitlusvõime, 

sealhulgas masinlugemiseks ja visuaalse 

kontrolli kasutamiseks. 

(10) Komisjon peaks täiendavate 

tehniliste kirjelduste koostamisel arvesse 

võtma masinloetavaid dokumente 

käsitlevas ICAO dokumendis 9303 

(seitsmes väljaanne, 2015) esitatud tehnilist 

kirjeldust, millega tagatakse üleilmne 

koostalitlusvõime, sealhulgas 

masinlugemiseks ja visuaalse kontrolli 

kasutamiseks. 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Kui liikmesriik lisab dokumenti 

kategooria „sugu“, peaks see hõlmama 

vastavalt ICAO suunistele 

valikuvõimalusi <N>, <M> või <X>. 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 b) Täiendavate tehniliste kirjelduste 

rakendamise ühetaoliste tingimuste 

tagamiseks tuleks komisjonile anda 

rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks 

teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu määrusega (EL) nr 

182/20111a. 

 __________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 

182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 

ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli 

mehhanisme, mida kohaldatakse 

komisjoni rakendamisvolituste teostamise 

suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13). 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Sõrmejälgede ja näokujutise 

võtmise korra kindlaksmääramisel tuleks 

arvesse võtta laste erivajadusi ning seda 

korda tuleks kohaldada kooskõlas Euroopa 

Liidu põhiõiguste harta artiklis 24, 

inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 

konventsioonis ning Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni lapse õiguste 

konventsioonis sätestatud 

(11) Sõrmejälgede ja näokujutise 

võtmise kord peaks järgima rangelt 

piiritletud eesmärki, võtma arvesse laste ja 

kaitsetute isikute erivajadusi, see peaks 

toimuma lapsega arvestaval ja 

sootundlikul viisil, seda peaksid 

rakendama kvalifitseeritud töötajad 

komisjoni ja järelevalveasutuse 

korrapärase jälgimise all ning seda korda 
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kaitsemeetmetega. tuleks kohaldada kooskõlas Euroopa Liidu 

põhiõiguste harta artiklis 24, inimõiguste ja 

põhivabaduste kaitse konventsioonis ning 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni lapse 

õiguste konventsioonis sätestatud 

kaitsemeetmetega. Biomeetriliste tunnuste 

kogumise eest vastutavaid kvalifitseeritud 

töötajaid tuleb vastavalt koolitada. 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 a) Oluline on tagada kogu menetluse 

vältel selle isiku inimväärikus, kellelt 

biomeetrilist teavet kogutakse. Seetõttu 

tuleks arvesse võtta sooküsimustega 

seotud konkreetseid kaalutlusi ning laste 

ja kaitsetute isikute erivajadusi. 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Isikutunnistuste turvalisust ja vormi 

käsitlevate miinimumstandardite 

kehtestamine peaks andma liikmesriikidele 

võimaluse olla kindlad nende dokumentide 

ehtsuses, kui ELi kodanikud kasutavad 

oma vaba liikumise õigust. Ehkki võimalus 

näha ette täiendavad riiklikud 

turvaelemendid jääb alles, tuleks tagada, et 

need elemendid ei vähenda ühiste 

turvaelementide tõhusust ega kahjusta 

isikutunnistuste piiriülest koostalitlust, 

näiteks isikutunnistuste lugemist 

seadmetega, mida kasutatakse teistes 

liikmesriikides kui riik, kus isikutunnistus 

on välja antud. 

(12) Isikutunnistuste turvalisust ja vormi 

käsitlevate miinimumstandardite 

kehtestamine peaks andma liikmesriikidele 

võimaluse olla kindlad nende dokumentide 

ehtsuses, kui ELi kodanikud kasutavad 

oma vaba liikumise õigust. Käesoleva 

määrusega nähakse ette, et liikmesriikide 

väljastatud isikutunnistusi tunnustatakse 

vastastikku nii isikut tõendavate kui ka 

reisidokumentidena. Ehkki võimalus näha 

ette täiendavad riiklikud turvaelemendid 

jääb alles, tuleks tagada, et need elemendid 

ei vähenda ühiste turvaelementide tõhusust 

ega kahjusta isikutunnistuste piiriülest 

koostalitlust, näiteks isikutunnistuste 

lugemist seadmetega, mida kasutatakse 

teistes liikmesriikides kui riik, kus 

isikutunnistus on välja antud. 
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Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 a) Hologrammide ja/või vesimärkide 

kasutamine võimaldab ära hoida 

dokumendi võltsimist ja tagab 

isikutunnistuse või elamisloa ehtsuse 

kontrollimise, seetõttu võivad need kaasa 

aidata võimalikult väheste andmete 

kogumise eesmärgi saavutamisele. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 b) Et edendada riiklike 

isikutunnistuste turvaelementide 

tunnustamist liikmesriikide vahel, peaksid 

liikmesriigid omavahel vahetama selliseid 

digisertifikaate, mis on nõutavad 

turvalisel andmekandjal sisalduva teabe 

autentimiseks, kontrollimiseks ja 

lugemiseks. Turvalise andmekandja 

puhul kasutatavad vormingud peaksid 

olema koostalitlusvõimelised, kaasa 

arvatud automaatsete piiriületuspunktide 

puhul. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 c) Isikut tõendavate dokumentide 

vastastikune tunnustamine on liidu 

kodanike liikuvuse oluline element. 
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Kaotsimineku, varguse või uuendamise 

korral liikmesriikide väljastatud ajutisi 

dokumente ei tunnustata ja sellist 

liikuvust need enam ei võimalda. Seetõttu 

peaksid liikmesriigid koostöös 

komisjoniga töötama nende dokumentide 

parema tunnustamise nimel. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Määruses järgitakse kohustusi, mis 

on sätestatud Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste 

konventsioonis,7 mille kõik liikmesriigid ja 

liit on ratifitseerinud. Seepärast tuleks 

julgustada selliste lisaelementide 

lõimimist, mis muudavad isikutunnistused 

kättesaadavamaks ja nende kasutamise 

lihtsamaks puudega inimestele, näiteks 

nägemispuudega isikutele. 

(13) Käesoleva määruse rakendamisel 

peaksid liikmesriigid eriti järgima 
kohustusi, mis on sätestatud Euroopa 

Liidu põhiõiguste harta artiklites 25 ja 26 

ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 

puuetega inimeste õiguste konventsioonis7, 

mille kõik liikmesriigid ja liit on 

ratifitseerinud. Seepärast tuleks julgustada 

selliste lisaelementide lõimimist, mis 

muudavad isikutunnistused 

kättesaadavamaks ja nende kasutamise 

lihtsamaks puudega inimestele, näiteks 

nägemispuudega isikutele. 

__________________ __________________ 

7 ELT L 23, 26.11.2009. 7 ELT L 23, 26.11.2009. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Isikutunnistused ja liidu kodaniku 

pereliikmete elamisloakaardid, mille 

turvastandardid on ebapiisavad, tuleks 

kõrvaldada järk-järgult kasutuselt, võttes 

arvesse nii turvariski kui ka 

liikmesriikidele tekkivaid kulusid. 

Üldjuhul peaks piisama viiest aastast, et 

tagada tasakaal tavalise dokumentide 

(17) Isikutunnistused ja liidu kodaniku 

pereliikmete elamisloakaardid, mille 

turvastandardid on ebapiisavad, tuleks 

kõrvaldada järk-järgult kasutuselt, võttes 

arvesse nii turvariski kui ka 

liikmesriikidele tekkivaid kulusid. 

Üldjuhul peaks isikutunnistuse puhul 

piisama kaheksast aastast, et tagada 
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väljavahetamise sageduse ja Euroopa 

Liidus esineva turvalünga täitmise 

vajaduse vahel. Isikutunnistuste või 

elamisloakaartide jaoks, millel puuduvad 

olulised tunnused, eelkõige masinloetavus, 

tuleks turvalisuse kaalutlusel siiski ette 

näha lühem, kaheaastane periood. 

tasakaal tavalise dokumentide 

väljavahetamise sageduse ja Euroopa 

Liidus esineva turvalünga täitmise 

vajaduse vahel. Isikutunnistuste või 

elamisloakaartide jaoks, millel puuduvad 

olulised tunnused, eelkõige masinloetavus, 

tuleks turvalisuse kaalutlusel siiski ette 

näha lühem, viieaastane periood. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Käesoleva määruse kohaldamise 

raames töödeldavate isikuandmete suhtes 

kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust 

(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)10. 

Töödeldavate isikuandmete suhtes 

kohaldatavaid kaitsemeetmeid tuleb veel 

täpsustada. Andmesubjektid peaksid olema 

täiesti teadlikud sellest, et nende 

dokumendis on andmekandja, mis sisaldab 

nende biomeetrilisi andmeid, sealhulgas 

kontaktivabast juurdepääsust neile, samuti 

kõikidest juhtudest, kus nende 

isikutunnistusel ja elamisloal sisalduvaid 

andmeid kasutatakse. Igal juhul peaks 

andmesubjektidel olema juurdepääs oma 

isikutunnistuses ja elamisloas töödeldud 

isikuandmetele ning õigus lasta neid 

andmeid parandada. 

(18) Käesoleva määruse kohaldamise 

raames töödeldavate isikuandmete suhtes 

kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust 

(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)10. 

Töödeldavate isikuandmete ja eelkõige 

tundlike andmete, nagu biomeetriliste 

tunnuste suhtes kohaldatavaid 

kaitsemeetmeid tuleb veel täpsustada. 

Andmesubjektid peaksid olema täiesti 

teadlikud sellest, et nende dokumendis on 

andmekandja, mis sisaldab nende 

biomeetrilisi andmeid, sealhulgas 

kontaktivabast juurdepääsust neile, samuti 

kõikidest juhtudest, kus nende 

isikutunnistusel ja elamisloal sisalduvaid 

andmeid kasutatakse. Igal juhul peaks 

andmesubjektidel olema juurdepääs oma 

isikutunnistuses ja elamisloas töödeldud 

isikuandmetele ning õigus lasta neid 

andmeid parandada. Andmekandja peab 

olema üliturvaline ja kaitsma sellesse 

salvestatud isikuandmeid loata 

juurdepääsu eest. 

__________________ __________________ 

10 ELT L 119, 4.5.2016, lk 1. 10 ELT L 119, 4.5.2016, lk 1. 
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Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (18 a) Liikmesriigid peaksid vastutama 

biomeetriliste andmete nõuetekohase 

töötlemise eest alates andmete kogumisest 

kuni üliturvalisele andmekandjale 

kandmiseni kooskõlas määrusega (EL) 

2016/679. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (18 b) Kui liikmesriigid teevad isikut 

tõendavate dokumentidega seotud 

ülesannete täitmisel koostööd väliste 

töövõtjatega, peaksid nad valvama 

hoolikalt töövõtja tegevuse järele, 

tagamaks, et täidetakse kõiki käesoleva 

määruse sätteid, eelkõige neid, mis 

puudutavad turvalisust, konfidentsiaalsust 

ja andmekaitset. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Käesolevas määruses on vaja 

kindlaks määrata isikutunnistuse ja 

elamisloa andmekandjale andmete 

kogumise ja salvestamise alus. 

Liikmesriigid võivad kooskõlas riigisiseste 

õigusaktide või liidu õigusega salvestada 

andmekandjale e-teenuste jaoks või 

(19) Käesolevas määruses on vaja 

kindlaks määrata isikutunnistuse ja 

elamisloa andmekandjale andmete 

kogumise ja salvestamise alus. 

Liikmesriigid võivad kooskõlas riigisiseste 

õigusaktide või liidu õigusega salvestada 

andmekandjale e-teenuste jaoks või 
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muudel isikutunnistuse või elamisloaga 

seotud eesmärkidel muid andmeid. Selliste 

andmete töötlemine, sealhulgas nende 

kogumine, ja eesmärgid, milleks neid 

kasutatakse, peavad olema liikmesriigi või 

liidu õiguse alusel lubatud. Kõik 

riigisisesed andmed peavad olema 

käesolevas määruses osutatud 

biomeetrilistest andmetest füüsiliselt või 

loogiliselt eraldatud. 

muudel isikutunnistuse või elamisloaga 

seotud eesmärkidel muid andmeid. Selliste 

andmete töötlemine, sealhulgas nende 

kogumine, ja eesmärgid, milleks neid 

kasutatakse, peavad olema liikmesriigi või 

liidu õiguse alusel lubatud. Kõik 

riigisisesed andmed peavad olema 

käesolevas määruses osutatud 

biomeetrilistest andmetest füüsiliselt või 

loogiliselt eraldatud. Enne täiendavate 

andmete sisestamist ja salvestamist 

kooskõlas liikmesriigi või liidu õigusega 

peaksid liikmesriigid tegema põhjaliku 

andmekaitsealase mõjuhinnangu, 

pöörates tähelepanu isikuandmete 

eriliikide töötlemisele. Liikmesriigid 

peaksid teavitama dokumentide taotlejaid 

kirjalikult ja ammendavaga loeteluga 

kõikidest täiendavatest andmetest, mida 

võidakse salvestada. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Käesolevas määruses on vaja 

kindlaks määrata isikutunnistuse ja 

elamisloa andmekandjale andmete 

kogumise ja salvestamise alus. 

Liikmesriigid võivad kooskõlas riigisiseste 

õigusaktide või liidu õigusega salvestada 

andmekandjale e-teenuste jaoks või 

muudel isikutunnistuse või elamisloaga 

seotud eesmärkidel muid andmeid. Selliste 

andmete töötlemine, sealhulgas nende 

kogumine, ja eesmärgid, milleks neid 

kasutatakse, peavad olema liikmesriigi või 

liidu õiguse alusel lubatud. Kõik 

riigisisesed andmed peavad olema 

käesolevas määruses osutatud 

biomeetrilistest andmetest füüsiliselt või 

loogiliselt eraldatud. 

(19) Käesolevas määruses on vaja 

kindlaks määrata isikutunnistuse ja 

elamisloa andmekandjale andmete 

kogumise ja salvestamise alus. 

Liikmesriigid peaksid kooskõlas 

riigisiseste õigusaktide või liidu õigusega 

ning vajalikkuse ja proportsionaalsuse 

põhimõtteid järgides salvestama 
andmekandjale e-teenuste jaoks või 

muudel isikutunnistuse või elamisloaga 

seotud eesmärkidel üksnes selle omaniku 

tuvastamiseks vajalikke andmeid. Selliste 

andmete töötlemine, sealhulgas nende 

kogumine, ja eesmärgid, milleks neid 

kasutatakse, peavad olema liikmesriigi või 

liidu õiguse alusel lubatud. Kõik 

riigisisesed andmed peavad olema 

käesolevas määruses osutatud 

biomeetrilistest andmetest füüsiliselt või 
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loogiliselt eraldatud. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Komisjon peaks andma käesoleva 

määruse rakendamisest, sealhulgas 

turvalisuse taseme asjakohasusest, aru 

kolm aastat pärast käesoleva määruse 

kohaldamise alguskuupäeva. Kooskõlas 

paremat õigusloomet käsitleva 

institutsioonidevahelise kokkuleppe11 

punktidega 22 ja 23 peaks komisjon 

hindama spetsiaalse järelevalvekorra 

kohaldamisel kogutud teabe põhjal 

määruse tegelikku mõju ja vajadust 

edasiste meetmete järele. 

(21) Komisjon peaks andma käesoleva 

määruse rakendamisest, sealhulgas 

turvalisuse taseme asjakohasusest, 

põhiõigustele avalduvast võimalikust 

mõjust ja sellest, kas rakendamine on 

kooskõlas andmete kogumise eesmärgiga, 

aru kolme ja viie aasta möödumisel 

käesoleva määruse kohaldamise 

alguskuupäevast. Kooskõlas paremat 

õigusloomet käsitleva 

institutsioonidevahelise kokkuleppe11 

punktidega 22 ja 23 peaks komisjon kuus 

aastat pärast käesoleva määruse 

kohaldamise alguskuupäeva teostama 

esialgse hinnangu spetsiaalse 

järelevalvekorra kohaldamisel kogutud 

teabe põhjal määruse tegeliku mõju ja 

vajaduse kohta edasiste meetmete järele 

ning 10 aastat pärast käesoleva määruse 

kohaldamise alguskuupäeva teostama 

täiendava hinnangu, et võtta arvesse 

järkjärgulise kasutuselt kõrvaldamise 

perioodi. Need hinnangud peaksid 

keskenduma eelkõige sellele, millist mõju 

avaldab käesolev määrus põhiõigustele, 

liidu kodanike liikuvuse tõhususele ja 

parandamisele ning turvalisuse tasemele. 

__________________ __________________ 

11 13. aprillil 2016 Euroopa Parlamendi, 

Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa 

Komisjoni vahel sõlmitud 

institutsioonidevaheline parema 

õigusloome kokkulepe (ELT L 123, 

12.5.2016, lk 1–14). 

11 13. aprillil 2016 Euroopa Parlamendi, 

Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa 

Komisjoni vahel sõlmitud 

institutsioonidevaheline parema 

õigusloome kokkulepe (ELT L 123, 

12.5.2016, lk 1–14). 

 



 

RR\1171575ET.docx 19/44 PE627.780v02-00 

 ET 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Käesolevas määruses austatakse 

põhiõigusi ning järgitakse põhimõtteid, 

mida on tunnustatud eelkõige Euroopa 

Liidu põhiõiguste hartas, sealhulgas õigust 

era- ja perekonnaelu austamisele, õigust 

isikuandmete kaitsele, õigust vabalt liikuda 

ja õigust tõhusale õiguskaitsevahendile, 

(23) Käesoleva määruse rakendamisel 

peavad liikmesriigid austama põhiõigusi 

ning järgima põhimõtteid, mida on 

tunnustatud eelkõige Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartas, sealhulgas õigust 

inimväärikusele, õigust 

isikupuutumatusele, ebainimliku või 

alandava kohtlemise keeldu, õigust 

võrdsusele seaduse ees ja 

diskrimineerimiskeeldu, lapse õigusi, 

eakate õigusi, õigust era- ja perekonnaelu 

austamisele, õigust isikuandmete kaitsele, 

õigust vabalt liikuda ja õigust tõhusale 

õiguskaitsevahendile, 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (23 a) Euroopa Liidu Põhiõiguste 

Ametiga on konsulteeritud. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (23 b) Vastavalt määruse (EÜ) 

nr 45/20011a artikli 28 lõikele 2 on 

konsulteeritud Euroopa 

Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma 

arvamuse …, 

 __________________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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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  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva määrusega tugevdatakse 

turvastandardeid, mida kohaldatakse 

isikutunnistuste suhtes, mille liikmesriigid 

annavad välja oma kodanikele, ja 

elamislubade suhtes, mille liikmesriigid 

annavad välja vaba liikumise õigust 

kasutavatele liidu kodanikele ja nende 

pereliikmetele. 

Käesoleva määrusega tugevdatakse 

turvastandardeid, mida kohaldatakse 

isikutunnistuste suhtes, mille liikmesriigid 

annavad välja oma kodanikele, ja 

elamislubade suhtes, mille liikmesriigid 

annavad välja liidu kodanikele ja nende 

pereliikmetele, et lihtsustada nende 

liikumisvabaduse õiguse kasutamist 

Euroopa Liidus. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige -1 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (-1) Liikmesriikide poolt liidu 

kodanikele väljastatavaid riiklikke 

isikutunnistusi tunnustavad kõik 

liikmesriigid. Isikutunnistused toimivad 

nii isikut tõendavate kui ka 

reisidokumentidena ja kõik liikmesriigid 

tunnustavad neid sellisena. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Liikmesriikides välja antavad 

isikutunnistused tuleb välja anda 

formaadis ID-1 ja nad peavad vastama 

ICAO dokumendis 9303 (seitsmes 

väljaanne, 2015) sätestatud 

minimaalsetele turvastandarditele. 

(1) Kui liikmesriigid annavad välja 

isikutunnistusi, mille kehtivusaeg on üle 

kolme kuu, tuleb need välja anda 

formaadis ID-1, need peavad sisaldama 

funktsionaalset masinloetavat ala ja 

vastama miinimumstandarditele, nagu 

näeb ette käesoleva määruse I lisas 

sätestatud vorm. Täiendavad tehnilised 

kirjeldused koostatakse kooskõlas 

rahvusvaheliste standarditega, sealhulgas 

eelkõige Rahvusvahelise 

Tsiviillennunduse Organisatsiooni 

(ICAO) soovitustega. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Isikutunnistused peavad olema 

täielikult valmistatud polükarbonaadist 

või samaväärsest sünteetilisest 

polümeerist, mille taustavärv on sinine. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 b) Erandina lõikest 1 ei ole väli 

„sugu” miinimumstandard. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Isikutunnistusel on selle välja 

andnud liikmesriigi tunnusmärk 

negatiivina sinises ristkülikus, 

ümbritsetuna 12 kollasest tähest. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Isikutunnistused hõlmavad 

üliturvalist andmekandjat, mis sisaldab 

isikutunnistuse omaniku näokujutist ja 

kahte sõrmejälge koostalitlusvõimelises 

vormingus. 

(3) Isikutunnistused hõlmavad 

üliturvalist andmekandjat, mis sisaldab 

isikutunnistuse omaniku näokujutist, mis 

on võetud vahetult asjaomase liikmesriigi 

asutuse poolt, ja juhul, kui liikmesriik nii 

otsustab, võib sisaldada üksikasju või 

mustreid, mis on otsevajutusega 
koostalitlusvõimelises vormingus võetud 

kahest sõrmejäljest tuletatud tunnuste 

alamhulk, üksnes käesoleva määruse 

artikli 10 lõikes 3 kirjeldatud eesmärkidel. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Andmekandja peab olema piisava 

salvestusmahu ja -võimega, et tagada 

andmete terviklikkus, autentsus ja 

konfidentsiaalsus. Salvestatud andmed 

peavad olema kontaktivabalt 

ligipääsetavad ja turvatud, nagu on ette 

nähtud määruse (EÜ) nr 1030/2002 

artikli 2 kohaselt vastu võetud komisjoni 

rakendusotsustes. 

välja jäetud 
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Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Kui liikmesriik otsustab võtta 

sõrmejäljed, võib alla 12-aastased lapsed 

sõrmejälgede andmise nõudest vabastada. 

 Alla kuueaastased lapsed vabastatakse 

igal juhul sõrmejälgede andmise nõudest. 

 Sõrmejälgede andmise nõudest 

vabastatakse isikud, kellelt on füüsiliselt 

võimatu sõrmejälgi võtta. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Sõrmejälgede andmise kohustusest 

on vabastatud järgmised isikud: 

välja jäetud 

(a) alla 12-aastased lapsed;  

(b) isikud, kellelt on füüsiliselt 

võimatu sõrmejälgi võtta. 

 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Andmekandja peab olema piisava 

salvestusmahu ja -võimega, et tagada 

andmete terviklikkus, turvalisus, 

autentsus ja konfidentsiaalsus. 

Salvestatud andmed peavad olema 

kontaktivabalt ligipääsetavad ja turvatud, 

nagu on ette nähtud määruse (EÜ) 

nr 1030/2002 artikli 2 kohaselt vastu 

võetud komisjoni rakendusotsustes. 
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Liikmesriigid vahetavad omavahel 

selliseid digisertifikaate, mis on nõutavad 

turvalisel andmekandjal sisalduva teabe 

autentimiseks, kontrollimiseks ja 

lugemiseks. Turvalise andmekandja 

puhul kasutatavad vormingud on 

koostalitlusvõimelised, kaasa arvatud 

automaatsete piiriületuspunktide puhul. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Liikmesriigid võivad vajaduse 

korral lisada riigisiseseks kasutamiseks 

andmeid ja märkusi, võttes arvesse oma 

siseriiklikke õigusnorme. 

(6) Kui see on seatud eesmärgi 

saavutamise seisukohast vajalik ja 

proportsionaalne, võivad liikmesriigid 
lisada riigisiseseks kasutamiseks andmeid 

ja märkusi, võttes arvesse oma siseriiklikke 

õigusnorme. Isikutunnistuste 

minimaalsete turvastandardite tõhusus ja 

piiriülene koostalitlusvõime ei tohi selle 

tulemusel väheneda. 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Kui liikmesriigid lisavad 

isikutunnistustele riiklikke turvaelemente, 

ei tohi väheneda isikutunnistuste piiriülene 

koostalitlusvõime ega minimaalsete 

turvastandardite tõhusus. 

(9) Kui liikmesriigid lisavad 

isikutunnistustele täiendavaid 

turvaelemente, ei tohi väheneda 

isikutunnistuste piiriülene 

koostalitlusvõime ega minimaalsete 

turvastandardite tõhusus. 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 9 a (uus) 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Komisjon võtab kooskõlas artiklis 

12 b osutatud kontrollimenetlusega vastu 

rakendusaktid, millega kehtestatakse 

lõigetes 1, 1a ja 2a osutatud tehnilised 

kirjeldused. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Isikutunnistuste maksimaalne 

kehtivusaeg on kümme aastat. 

Konkreetsete vanuserühmade jaoks võib 

ette näha erandid. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 3 a 

 Kehtivusaeg 

 (1) Isikutunnistuste kehtivusaeg peaks 

olema kümme aastat. 

 (2) Kui liikmesriik otsustab võtta 

sõrmejäljed, kaotavad alaealistele välja 

antud ilma sõrmejälgedeta 

isikutunnistused kehtivuse hiljemalt kuus 

kuud pärast seda, kui isikutunnistuse 

omanik on saanud nii vanaks, et tema 

suhtes kehtib sõrmejälgede andmise nõue.  

 (3) Alaealistele välja antavate 

isikutunnistuste kehtivusaeg võib olla viis 

aastat. 

 (4) Kui ajutiselt on võimatu võtta 

sõrmejälgi või näokujutist, on 

isikutunnistuste maksimaalne kehtivusaeg 
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kolm kuud. 

 (5) Liikmesriigid võivad sätestada pikema 

kui 10-aastase kehtivusaja 

isikutunnistuste puhul, mis väljastatakse 

üle 75-aastastele isikutele. 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Isikutunnistused, mis ei vasta artiklis 3 

sätestatud nõuetele, kaotavad kehtivuse 

oma kehtivusaja lõppedes või viis aastat 

pärast [käesoleva määruse kohaldamise 

alguskuupäev], olenevalt sellest, kumb on 

varasem. Isikutunnistused, millel puudub 

ICAO dokumendi 9303 (seitsmes 

väljaanne, 2015) 3. osa nõuetele vastav 

funktsionaalne masinloetav ala, kaotavad 

kehtivuse oma kehtivusaja lõppedes või 

kaks aastat pärast [käesoleva määruse 

kohaldamise alguskuupäev], olenevalt 

sellest, kumb on varasem. 

Isikutunnistused, mis ei vasta artiklis 3 

sätestatud nõuetele, kaotavad kehtivuse 

oma kehtivusaja lõppedes või kaheksa 

aastat pärast [käesoleva määruse 

kohaldamise alguskuupäev], olenevalt 

sellest, kumb on varasem. Isikutunnistused, 

millel puudub ICAO dokumendi 9303 

(seitsmes väljaanne, 2015) 3. osa nõuetele 

vastav funktsionaalne masinloetav ala, 

kaotavad kehtivuse oma kehtivusaja 

lõppedes või viis aastat pärast [käesoleva 

määruse kohaldamise alguskuupäev], 

olenevalt sellest, kumb on varasem. 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Elamisload, mille liikmesriigid annavad 

välja liidu kodanikele, peavad sisaldama 

vähemalt järgmist: 

Elamisload, mille liikmesriigid annavad 

välja liidu kodanikele, on värvilt sinised ja 

sisaldavad samas järjekorras, nagu on 

sätestatud käesoleva määruse lisas, 
vähemalt järgmist: 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) dokumendi nimetus välja andva 

liikmesriigi ametlikus keeles või ametlikes 

keeltes ning vähemalt ühes teises liidu 

institutsioonide ametlikus keeles; 

(a) dokumendi nimetus „ELi 

kodanik“, ka tõlgituna välja andva 

liikmesriigi ametlikku keelde või 

ametlikesse keeltesse; 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) selge viide, et dokument on välja 

antud kooskõlas direktiiviga 2004/38/EÜ; 

(b) selge kinnitus, et dokument on 

välja antud kooskõlas direktiiviga 

2004/38/EÜ; 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt g a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (g a) isikutunnistuse välja andnud 

liikmesriigi tunnusmärk negatiivina 

sinises ristkülikus, ümbritsetuna 12 

kollasest tähest. Komisjonil on õigus võtta 

vastu rakendusakt, milles määratakse 

kindlaks tehnilised kirjeldused.  

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kui liikmesriik otsustab võtta sõrmejäljed, 

võib alla 12-aastased lapsed sõrmejälgede 

andmise nõudest vabastada. Alla 

kuueaastased lapsed vabastatakse 

sõrmejälgede andmise nõudest. 

Sõrmejälgede andmise nõudest 
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vabastatakse isikud, kellelt on füüsiliselt 

võimatu sõrmejälgi võtta. 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Erandina direktiivist 2004/38/EÜ 

tunnustavad liidu kodanike 

pereliikmetele, kes ei ole liikmesriigi 

kodanikud, välja antud uusi 

elamisloakaarte sellisena kõik 

liikmesriigid. Isikutunnistused toimivad 

nii isikut tõendavate kui ka 

reisidokumentidena ja kõik liikmesriigid 

tunnustavad neid sellisena. 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 9 a 

 Biomeetriliste tunnuste kogumine 

 (1) Biomeetrilisi tunnuseid koguvad 

üksnes kvalifitseeritud ja nõuetekohaselt 

volitatud töötajad, kelle on ametisse 

nimetanud isikutunnistuste või 

elamislubade väljastamisega tegelevad 

riiklikud ametiasutused, üksnes artikli 3 

lõikes 3 sätestatud üliturvalisele 

andmekandjale kandmise eesmärgil. 

 (2) Liikmesriigid tagavad, et biomeetriliste 

tunnuste kogumiseks on olemas sobivad 

ja tõhusad menetlused, mis vastavad 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, 

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 

kaitse konventsioonis ning ÜRO lapse 

õiguste konventsioonis kindlaks määratud 

õigustele ja põhimõtetele. 
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 (3) Liikmesriigid tagavad, et kogu 

kogumismenetluse vältel peetakse 

esmatähtsaks lapse parimaid huvisid. 

Selleks saavad lõikes 1 osutatud 

kvalifitseeritud töötajad asjakohast 

koolitust biomeetriliste tunnuste 

kogumisel kasutatavate lapsesõbralike 

tavade kohta. 

 (4) Vale vaste ohu vältimiseks 

kohaldatakse alla 14-aastaste laste või üle 

75-aastaste eakatega seotud vastete 

suhtes, mis saadakse rohkem kui viis 

aastat enne vastet võetud biomeetriliste 

tunnuste abil ja mis ei kinnita dokumendi 

ehtsust või selle kasutaja isikusamasust, 

kohustuslikku käsitsi kontrollimist 

sõrmejälgede eksperdi poolt. 

 (5) Biomeetrilisi tunnuseid tuleb 

väljaspool artikli 3 lõikes 3 osutatud 

andmekandjat salvestada väga turvaliselt 

üksnes riikliku isikutunnistuse või 

elamisloa väljastamiseks vajalikuks ajaks 

ning mitte mingil juhul kauemaks kui üks 

kuu kogumiskuupäevast ning need tuleb 

kohe pärast andmekandjale salvestamist 

kustutada ja hävitada. 

 (6) Käesolev määrus ei ole õiguslik alus 

liidu või liikmesriigi tasandil keskse 

andmebaasi loomiseks. 

 

 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 10 Artikkel 10 

Isikuandmete kaitse Põhiõigused ja isikuandmete kaitse 

(1) Ilma et see piiraks määruse (EL) 

2016/679 kohaldamist, on isikutel, kellele 

on antud välja isikutunnistus või 

elamisluba, õigus kontrollida dokumenti 

kantud isikuandmeid ja vajaduse korral 
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nõuda andmete parandamist või 

kustutamist. 

 (1 a) Käesoleva määruse rakendamisel 

austavad liikmesriigid põhiõigusi ja 

järgivad iseäranis Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartas tunnustatud 

põhimõtteid. 

 (1 b)  Käesoleva määruse alusel toimuva 

isikuandmete töötlemise suhtes 

kohaldatakse määrust (EL) 2016/679. 

 (1 c)  Isikuandmete kogumise ajal tagab 

vastutav asutus asjaomasele isikule 

kooskõlas määruse (EL) 2016/679 

artiklitega 12, 13 ja 14 nõutava teabe neis 

sätetes nõutud viisil. 

 (1 d)  Isikute, kelle andmed on 

dokumentides, õigust andmetele ligi 

pääseda, neid korrigeerida, täiendada, 

kustutada või nende töötlemist piirata 

kasutatakse dokumentide väljastamise 

eest vastutava riikliku asutuse suhtes 

kooskõlas määruse (EL) nr 2016/679 

III peatükiga. Isikutel, kellele on antud 

välja isikutunnistus või elamisluba, on 

õigus kontrollida dokumenti kantud 

isikuandmeid ja vajaduse korral nõuda 

ebatäpsete andmete parandamist või 

kustutamist ja saada uus dokument. 

Liikmesriigid kehtestavad konkreetsed 

menetlused nende õiguste kasutamise 

lihtsustamiseks. 

(2) Masinloetavas vormis teavet 

lisatakse isikutunnistusele või elamisloale 

üksnes kooskõlas käesoleva määrusega või 

dokumenti väljaandva liikmesriigi 

õigusaktidega. 

(2)  Masinloetavas vormis teavet 

lisatakse isikutunnistusele või elamisloale 

üksnes kooskõlas käesoleva määrusega või 

dokumenti väljaandva liikmesriigi 

õigusaktidega. 

(3) Kogutud ja isikutunnistuse või 

elamisloa andmekandjale salvestatud 

biomeetrilisi andmeid kasutatakse 

kooskõlas liidu ja liikmesriigi õigusega 

üksnes selleks, et kontrollida 

(3)  Isikutunnistuse või elamisloa 

andmekandjale salvestatud biomeetrilisi 

andmeid kasutavad kooskõlas liidu ja 

liikmesriigi õigusega nõuetekohaselt 

volitatud pädevate asutuste ja ELi 

asutuste töötajad üksnes selleks, et 

kontrollida 

(a) isikutunnistuse või elamisloa 

ehtsust; 

(a)  isikutunnistuse või elamisloa 

ehtsust; 
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(b) kasutaja isikusamasust otseselt 

kättesaadavate võrreldavate tunnuste abil, 

kui isikutunnistuse või elamisloa esitamine 

on õigusaktidega nõutav. 

(b)  kasutaja isikusamasust otseselt 

kättesaadavate võrreldavate tunnuste abil, 

kui isikutunnistuse või elamisloa esitamine 

on õigusaktidega nõutav. 

 (3 a)  Liikmesriigid haldavad pädevate 

asutuste registrit juurdepääsuga 

biomeetrilistele andmetele, mis on 

salvestatud artikli 3 lõikes 3 osutatud 

kiibile, ning teavitavad sellest registrist 

komisjoni, kes haldab ajakohastatud 

veebipõhist registrit ja avaldab igal aastal 

riiklike registrite kompilatsiooni. 

 (3 b)  Turvastandardite kehtestamine 

isikutunnistuste ja selliste pereliikmete 

elamisloakaartide puhul, kes ei ole 

liikmesriigi kodanikud, ei too kaasa ELi 

kodanike või kolmandate riikide kodanike 

makstavate riigilõivude 

ebaproportsionaalset suurenemist. 

 

 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 10 a 

 Vastutus, turvastandardid ja järelevalve 

 (1) Liikmesriigid tagavad nende 

väljastatavate isikutunnistuste ja lubade 

vastavuse artiklites 3, 6 ja 7 esitatud 

turvastandarditele, vormile ja tehnilistele 

kirjeldustele. 

 (2) Liikmesriigid tagavad käesoleva 

määruse kohaldamise alusel kogutud ja 

salvestatud andmete turvalisuse, 

terviklikkuse, autentsuse ja 

konfidentsiaalsuse. 

 (3) Liikmesriigid teevad koostööd 

komisjoniga, et integreerida 

lisaelemendid, mis muudavad 

isikutunnistused puuetega inimeste jaoks 
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kättesaadavamaks ja 

kasutajasõbralikumaks. 

 (4) Liikmesriigid annavad määruse 

(EL) 2016/679 artikli 51 lõikes 1 osutatud 

järelevalveasutusele juurdepääsu oma 

logidele ning säilitavad asjaomase 

juurdepääsu igal ajal kõikide ruumide 

puhul, mida kasutatakse koostalitluse 

eesmärgil. 

 (5) Liikmesriigid vastutavad nende 

kohustuste täitmata jätmise eest. Igal 

isikul, kes on kandnud käesoleva 

määrusega vastuolus oleva tegevuse tõttu 

materiaalset või mittemateriaalset kahju, 

on õigus saada dokumenti väljastavalt 

liikmesriigilt tekitatud kahju eest hüvitist. 

 

Muudatusettepanek  58 

Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 63 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 10 b 

 Alusdokumendid ja ajutised dokumendid 

 (1) Liikmesriigid teevad komisjoniga 

koostööd, et vahetada parimaid tavasid 

seoses alusdokumentidega, mida 

kasutatakse dokumendi taotlemiseks või 

uuendamiseks. 

 (2) Liikmesriigid teevad komisjoniga 

koostööd minimaalsete turvaelementide 

valdkonnas, mis on vajalikud selleks, et 

vastastikku tunnustada ajutisi dokumente, 

mis on väljastatud isikut tõendava 

dokumendi varguse, kaotsimineku või 

uuendamise juhtudel või kui ajutiselt on 

võimatu võtta sõrmejälgi või näokujutist. 

 (3) Mitte hiljem kui (ELT: kaks aastat 

pärast käesoleva määruse kohaldamise 

alguskuupäeva) teeb komisjon ettepaneku 
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alusdokumente käsitlevate suuniste ja 

ajutiste isikut tõendavate dokumentide 

ühiste tunnuste kohta ning esitab 

nõukogule ja Euroopa Parlamendile 

aruande, milles hinnatakse vajadust 

kehtestada ajutiste dokumentide jaoks 

ühised tunnused. 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Hiljemalt 12 kuud pärast käesoleva 

määruse jõustumist koostab komisjon 

käesoleva määruse väljundite, tulemuste ja 

mõju jälgimiseks üksikasjaliku kava. 

Hiljemalt 12 kuud pärast käesoleva 

määruse jõustumist koostab komisjon 

käesoleva määruse väljundite, tulemuste ja 

mõju, sealhulgas põhiõigustele avalduva 

mõju, jälgimiseks üksikasjaliku kava. 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Komisjon esitab neli aastat pärast 

käesoleva määruse kohaldamise 

alguskuupäeva Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva 

määruse rakendamise kohta. 

(1) Komisjon esitab kolm aastat pärast 

käesoleva määruse kohaldamise 

alguskuupäeva ja seejärel iga viie aasta 

tagant Euroopa Parlamendile, nõukogule 

ning Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva 

määruse rakendamise kohta, eelkõige 

selle kooskõla kohta põhiõigustega, selle 

kohta, kas rakendamine on kooskõlas 

artikli 10 lõigetes 2 ja 3 loetletud andmete 

kogumise eesmärkidega, ning turvalisuse 

taseme asjakohasuse kohta. Komisjon 

esitab neli aastat pärast käesoleva määruse 

kohaldamise alguskuupäeva Euroopa 

Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 

Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande 

käesoleva määruse rakendamise kohta. 
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Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Mitte varem kui kuus aastat pärast 

käesoleva määruse kohaldamise 

alguskuupäeva hindab komisjon 

käesolevat määrust ning esitab peamiste 

järelduste kohta Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele aruande. Hindamine 

tehakse kooskõlas komisjoni parema 

õigusloome suunistega. 

(2) Kuue ja kümne aasta möödumisel 

käesoleva määruse kohaldamise 

alguskuupäevast hindab komisjon 

käesolevat määrust ning esitab peamiste 

järelduste kohta ja eelkõige selle mõju 

kohta põhiõigustele, liidu kodanike 

liikuvuse ja turvalisuse taseme tõhususele 

ja parandamisele ning biomeetrilise 

tehnoloogia tõhususele reisidokumentide 

turvalisuse tagamiseks Euroopa 

Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 

Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande. 

Hindamine tehakse kooskõlas komisjoni 

parema õigusloome suunistega. 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Liikmesriigid esitavad komisjonile 

teabe, mida on vaja kõnealuste aruannete 

koostamiseks. 

(3) Liikmesriigid ja asjaomased ELi 

asutused esitavad komisjonile teabe, mida 

on vaja kõnealuste aruannete koostamiseks. 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 12 a 

 Täiendavad tehnilised kirjeldused 

 Et tagada vajaduse korral artiklis 1 

osutatud isikutunnistuste ja elamislubade 

kooskõla tulevaste minimaalsete 

turvastandarditega, mis on vastu võetud 
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nõukogu määruse (EL) nr 1030/2002 

kohaselt, mida on rakendatud komisjoni 

otsusega C(2002)3069 (mida on viimati 

muudetud komisjoni rakendusotsusega 

C(2013)6178)), kehtestab komisjon 

rakendusaktidega täiendavad tehnilised 

kirjeldused, mis käsitlevad järgmist: 

 (a) täiendavad turvaelemendid ja -nõuded, 

sealhulgas tugevdatud võltsimis- ja 

järeletegemisvastased standardid; 

 (b) tehnilised kirjeldused biomeetriliste 

tunnuste andmekandja ja selle turvalisuse 

kohta, sealhulgas andmetele loata 

juurdepääsu ärahoidmise ja lihtsustatud 

valideerimise kohta; 

 (c) näokujutise ja sõrmejälgede kvaliteeti 

ja ühiseid tehnilisi standardeid käsitlevad 

nõuded. 

 Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 

artiklis 12 b osutatud 

kontrollimenetlusega. Kooskõlas 

artiklis 12 b osutatud menetlusega võib 

määruse (EÜ) nr 1683/95 artikliga 6 

loodud komitee otsustada, et asjaomases 

artiklis osutatud tehnilisi kirjeldusi 

hoitakse saladuses ega avaldata. Sellisel 

juhul tehakse need kättesaadavaks üksnes 

artikli 9 lõikes 1 osutatud 

kontaktpunktidele. 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 12 b 

 Komiteemenetlus 

 (1) Komisjoni abistab komitee, mis on 

loodud määruse (EÜ) nr 1683/95 artikliga 

6. Nimetatud komitee on komitee määruse 

(EL) nr 182/2011 tähenduses. 

 (2) Käesolevale lõikele viitamisel 

kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
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artiklit 5. 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa (uus) 

 

Komisjoni ettepanek 

 

Muudatusettepanek 

I LISA 

RIIKLIKE ISIKUTUNNISTUSTE VORMID* 

ESIKÜLG: 

 

Joonise tekst: 01 Väljaandev riik või organisatsioon (VR); 02 Dokumendi liik; I tsoon; 13 

Fotokujutis; V tsoon; 03 Nimi – esmane tunnus (VR); 04 Nimi – teisene tunnus (VR); 05 

Sugu (3); 06 Kodakondsus (3); 07 Sünniaeg (15); 08 Valikulised isikuandmed (VR); II tsoon; 

09 Dokumendi number (VR); 10 Kehtiv kuni (15); 11 Valikulised dokumendi andmed (VR); 

III tsoon; 12 Kasutaja allkiri; IV tsoon 

I tsoon masinloetava ametliku reisidokumendi esiküljel määrab kindlaks väljaandva riigi 

või organisatsiooni ning dokumendi liigi. 

Andmeelemendid ilmuvad standardses järjestuses II ja III tsoonis. II ja III tsoon sisaldavad 

kumbki välja, kus võib hõlmata vabatahtlikke andmeelemente. Vabatahtlikku välja II 

tsoonis kasutatakse isikuandmete elementide jaoks ning vabatahtlikku välja III tsoonis 

dokumendiga seotud andmeelementide jaoks. Kui väljaandev riik või organisatsioon ei 

kasuta vabatahtlikke välju II ja III tsoonis, ei ole vaja jätta neile ruumi TD1-l. 

IV tsoon sisaldab kasutaja allkirja või allkirja kujutist. Väljaandev riik või organisatsioon 

otsustab kasutaja allkirja kujutise vastuvõetavuse üle. 

V tsoon sisaldab isikutuvastamise tunnust (tunnuseid), mis hõlmab/hõlmavad üksnes 

kasutaja fotokujutist. Väljaandva riigi või organisatsiooni äranägemisel võivad nimeväljad 
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II tsoonis ja kasutaja allkiri või allkirja kujutis IV tsoonis kattuda V tsooniga, eeldusel et 

see ei takista andmete äratundmist üheski neis kolmes tsoonis. 

TAGAKÜLG: 

 

Joonise tekst: Masinloetav ala; Viiteala keskjoon; Trükkimisala; Ülemine koodijoon; 

Keskmine koodijoon; Alumine koodijoon; Nominaalmõõdud millimeetrites; (tollides mõõdud 

sulgudes); Joonis ei ole mõõtkavas 

__________________ 

*ICAO dokumendi 9303 (seitsmes väljaanne, 2015) 5. osa väljavõte. 
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NAISTE ÕIGUSTE JA SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE KOMISJONI 
MUUDATUSETTEPANEKUTENA ESITATUD SEISUKOHT 

 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile 

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu kodanike 

isikutunnistuste ning vaba liikumise õigust kasutavatele liidu kodanikele ja nende 

pereliikmetele väljaantavate elamislubade turvalisuse suurendamise kohta 

(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)) 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel: Angelika Mlinar (arvamuse 

koostaja) 

 

 

 

MUUDATUSETTEPANEK 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon esitab vastutavale kodanikuvabaduste, 

justiits- ja siseasjade komisjonile järgmise muudatusettepaneku: 

Muudatusettepanek 1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 a) Riiklike isikutunnistuste ja liidu 

kodanike pereliikmetele, kes ei ole 

liikmesriigi kodanikud, antavate 

elamislubade formaat ID-1 hõlmab 

vastavalt ICAO suunistele kategooriat 

„sugu“ valikuvõimalustega <N>, <M> või 

<X>. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 
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 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Käesolevas määruses austatakse 

põhiõigusi ning järgitakse põhimõtteid, 

mida on tunnustatud eelkõige Euroopa 

Liidu põhiõiguste hartas, sealhulgas õigust 

era- ja perekonnaelu austamisele, õigust 

isikuandmete kaitsele, õigust vabalt liikuda 

ja õigust tõhusale õiguskaitsevahendile, 

(23) Käesolevas määruses austatakse 

põhiõigusi ning järgitakse põhimõtteid, 

mida on tunnustatud eelkõige Euroopa 

Liidu põhiõiguste hartas, sealhulgas 

inimväärikuse austamist, õigust 

isikupuutumatusele, ebainimliku või 

alandava kohtlemise keeldu, õigust 

võrdsusele seaduse ees, 

diskrimineerimiskeeldu, laste ja eakate 

õigusi, soolist võrdõiguslikkust, õigust era- 

ja perekonnaelu austamisele, õigust 

isikuandmete kaitsele, õigust vabalt liikuda 

ja õigust tõhusale õiguskaitsevahendile, 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Sugu on liidu kodanike riiklikel 

isikutunnistustel kohustuslik kategooria 

valikuvõimalustega <N>, <M> või <X>. 

Liikmesriigid määravad kindlaks, kelle 

puhul võib valida <N>, <M> või <X>, 

järgides täielikult Euroopa Liidu 

põhiõiguste harta põhimõtteid ja ICAO 

dokumendis 9303 (seitsmes väljaanne, 

2015) esitatud suuniseid. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Biomeetrilisi tunnuseid koguvad 

isikutunnistuste väljaandmise eest 

vastutavate ametiasutuste määratud 

kvalifitseeritud ja nõuetekohaselt volitatud 

töötajad. 

1. Biomeetrilisi tunnuseid koguvad 

isikutunnistuste väljaandmise eest 

vastutavate ametiasutuste määratud 

kvalifitseeritud ja nõuetekohaselt volitatud 

töötajad, võttes arvesse soolisi iseärasusi. 
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Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Liikmesriigid tagavad, et juhuks, 

kui biomeetriliste tunnuste kogumisel 

esineb raskusi, on olemas sobivad 

menetlused, mis tagavad asjaomase isiku 

inimväärikuse. 

välja jäetud 

Selgitus 

üle viidud V peatükki 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Biomeetrilisi tunnuseid kogutakse 

lastega arvestades ja sootundlikult, 

järgides põhimõtteid, mis on esitatud 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, ÜRO 

lapse õiguste konventsioonis ja 

konventsioonis naiste diskrimineerimise 

kõigi vormide likvideerimise kohta. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt g a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 g a) sugu. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 10 a 

 Liikmesriigid tagavad, et juhuks, kui 

biomeetriliste tunnuste kogumisel esineb 

raskusi, on olemas sobivad menetlused, 

mis tagavad asjaomase isiku 

inimväärikuse. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 10 b 

 Sõrmejälgede ja näokujutise võtmise 

korra kindlaksmääramisel võetakse 

arvesse laste erivajadusi ning seda korda 

kohaldatakse kooskõlas Euroopa Liidu 

põhiõiguste harta artiklis 24, inimõiguste 

ja põhivabaduste kaitse konventsioonis 

ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 

lapse õiguste konventsioonis sätestatud 

kaitsemeetmetega. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 10 c 

 Sõrmejälgede ja näokujutise võtmise kord 

on samuti sootundlik kooskõlas harta 

artiklis 7 ja Euroopa inimõiguste 

konventsiooni artiklis 8 sätestatud 

õigusega eraelu austamisele. Selleks et 

liikmesriikide ametiasutused saaksid 

koguda biomeetrilisi tunnuseid 

võimalikult sootundlikult, eriti soolise 

vägivalla ohvrite puhul, on kohal piisavalt 

naistöötajaid, kes vastutavad 
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isikutunnistuste väljaandmise eest. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Hiljemalt 12 kuud pärast käesoleva 

määruse jõustumist koostab komisjon 

käesoleva määruse väljundite, tulemuste ja 

mõju jälgimiseks üksikasjaliku kava. 

Hiljemalt 12 kuud pärast käesoleva 

määruse jõustumist koostab komisjon 

üksikasjaliku kava, et jälgida käesoleva 

määruse väljundeid, tulemusi ja mõju, 

sealhulgas selle mõju põhiõigustele. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Mitte varem kui kuus aastat pärast 

käesoleva määruse kohaldamise 

alguskuupäeva hindab komisjon käesolevat 

määrust ning esitab peamiste järelduste 

kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule 

ning Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele aruande. Hindamine 

tehakse kooskõlas komisjoni parema 

õigusloome suunistega. 

2. Mitte varem kui kuus aastat pärast 

käesoleva määruse kohaldamise 

alguskuupäeva hindab komisjon käesolevat 

määrust ning esitab peamiste järelduste 

kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule 

ning Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele aruande. Hindamine 

tehakse kooskõlas komisjoni parema 

õigusloome suunistega ja see sisaldab 

peatükki, milles uuritakse mõju 

põhiõigustele. 
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