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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja toetab komisjoni ettepaneku eesmärki tugevdada viisainfosüsteemi (VIS), 
et hõlbustada viisa taotlemise korda, hõlbustada ja tugevdada kontrolli liikmesriikide 
välispiiripunktides ja territooriumil ning tõhustada Schengeni ala sisejulgeolekut, hõlbustades 
liikmesriikidevahelist teabevahetust nende kolmanda riikide kodanike kohta, kellel on 
pikaajalised viisad ja elamisload. Sellega tugevdatakse julgeolekut ELis ja selle piiridel, 
hõlbustatakse seaduslike reisijate õigust ületada välispiiri ning vabalt liikuda ja viibida 
sisepiirikontrollita alal ning hõlbustatakse Schengeni välispiiri haldamist. 

Arvamuse koostaja on seisukohal, et ELi eelarve hinnangulised kulud on põhjendatud ja 
proportsionaalsed, kuid nõuab tungivalt, et komisjon, eu-LISA, Frontex, Europol, CEPOL ja 
liikmesriigid tagaksid võimalikult suure kulutõhususe.

Arvamuse koostaja tugevdab mitmeid aruandlust ja hindamist käsitlevaid sätteid, et 
võimaldada eelarvepädevatel institutsioonidel jälgida tähelepanelikult tugevdatud VISi 
väljatöötamist ja toimimist.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Ilma et see piiraks liikmesriikide 
vastutust VISi sisestatud andmete täpsuse 
eest, peaks eu-LISA vastutama 
andmekvaliteedi parandamise eest, võttes 
kasutusele keskse andmekvaliteedi 
jälgimise vahendi, ning liikmesriikidele 
korrapäraste ajavahemike järel aruannete 
esitamise eest.

(43) Ilma et see piiraks liikmesriikide 
vastutust VISi sisestatud andmete täpsuse 
eest, peaks eu-LISA vastutama 
andmekvaliteedi parandamise eest, võttes 
kasutusele keskse andmekvaliteedi 
jälgimise vahendi, seda hallates ja pidevalt 
täiustades, ning liikmesriikidele 
korrapäraste ajavahemike järel aruannete 
esitamise eest.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Selleks et võimaldada VISi 
kasutamist rändesurve ja piirihalduse 
suundumuste analüüsimise eesmärgil 
paremini jälgida, peaks eu-LISA suutma 
välja arendada suutlikkuse esitada 
liikmesriikidele, komisjonile, Europolile 
ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ametile statistilisi aruandeid, seadmata 
ohtu andmeterviklust. Seepärast tuleks luua 
keskne statistiliste andmete hoidla. 
Statistilised andmed ei tohiks sisaldada 
isikuandmeid.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni) 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46 a) Kuna käesoleva määruse 
rakendamine toetab liikmesriike oma 
eesmärkide saavutamisel 
(viisataotlusmenetluste lihtsustamine, 
kadunud isikute tuvastamine, isikute 
identifitseerimine ja nende 
tagasipöördumise toetamine ning 
õiguskaitseasutuste abistamine 
viisataotlejate andmete kättesaamisel), 
tagatakse sellega kulude kokkuhoid 
vastava riigi eelarves.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 26 – alapunkt d
Määrus (EÜ) nr 767/2008
Artikkel 29 – lõige 2a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Korraldusasutus töötab koos komisjoniga 
välja andmekvaliteedi automaatkontrolli 
mehhanismid ja korra VISis olevate 
andmete kvaliteedi kontrollimiseks ja 

Korraldusasutus töötab koos komisjoniga 
välja andmekvaliteedi automaatkontrolli 
mehhanismid ja korra VISis olevate 
andmete kvaliteedi kontrollimiseks, haldab 



AD\1173192ET.docx 5/8 PE626.956v02-00

ET

haldab neid ning esitab liikmesriikidele 
regulaarselt aruandeid. Korraldusasutus 
esitab liikmesriikidele ja komisjonile 
andmete kvaliteedi kontrollimise kohta 
korrapäraselt aruandeid.

ja uuendab neid pidevalt ning esitab 
liikmesriikidele regulaarselt aruandeid. 
Korraldusasutus tagab vajaliku erialase 
ettevalmistustasemega töötajad, et viia 
ellu tehnilised uuendused ja täiendused, 
mis on vajalikud andmekvaliteedikontrolli 
mehhanismide toimimiseks. 
Korraldusasutus esitab liikmesriikidele ja 
komisjonile andmete kvaliteedi 
kontrollimise kohta korrapäraselt 
aruandeid.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 38
Määrus (EÜ) nr 767/2008
Artikkel 50 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Eu-LISA esitab iga kahe aasta järel 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile aruande VISi tehnilise 
toimimise, sealhulgas selle turvalisuse 
kohta.

3. Eu-LISA esitab iga kahe aasta järel 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile aruande VISi tehnilise 
toimimise, sealhulgas selle turvalisuse ja 
kulude kohta. See aruanne sisaldab 
projektialaste edusammude ja kulude 
ülevaadet, finantsmõju hinnangut ning 
teavet kõigi tehniliste probleemide ja 
riskide kohta, mis võivad mõjutada 
süsteemi kogukulusid.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 38
Määrus (EÜ) nr 767/2008
Artikkel 50 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Arendusprotsessis ilmnevate 
viivituste korral teavitab eu-LISA esimesel 
võimalusel Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu, et teavitada viivituste põhjustest 
ning ajalistest ja finantsilistest 
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tagajärgedest.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 38
Määrus (EÜ) nr 767/2008
Artikkel 50 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon koostab iga nelja aasta 
järel VISi kohta üldhinnangu. Nimetatud 
üldhinnangus võrreldakse saavutatud 
tulemusi seatud eesmärkidega, hinnatakse 
tegevuse aluspõhimõtete kehtivust, 
käesoleva määruse kohaldamist VISi 
suhtes, VISi turvalisust, artiklis 31 osutatud 
sätete kasutamist ja mis tahes mõjusid 
tulevastele toimingutele. Komisjon edastab 
hinnangu Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

5. Komisjon koostab iga kahe aasta 
järel VISi kohta üldhinnangu. Nimetatud 
üldhinnangus võrreldakse saavutatud 
tulemusi seatud eesmärkide ja kuludega, 
hinnatakse tegevuse aluspõhimõtete 
kehtivust, käesoleva määruse kohaldamist 
VISi suhtes, VISi turvalisust, artiklis 31 
osutatud sätete kasutamist ja mis tahes 
mõjusid tulevastele toimingutele. 
Komisjon edastab hinnangu Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.
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