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 ET 

MUUDATUSETTEPANEK 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon esitab vastutavale kodanikuvabaduste, 

justiits- ja siseasjade komisjonile järgmise muudatusettepaneku: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Praeguste rändevoogude pideva 

muutumise ja mitmekesise olemuse tõttu 

on vaja terviklikke ja võrreldavaid 

sotsiaalse soo alusel liigitatud statistilisi 

andmeid sisserändajate kohta, et 

tegelikkusest ülevaade saada, teha 

kindlaks nõrgad kohad ja ebavõrdsused 

ning anda poliitikakujundajatele 

usaldusväärseid andmeid ja teavet 

tulevase avaliku poliitika määratlemiseks. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Et toetada liidu tulemuslikku 

reageerimist rändest tingitud väljakutsetele, 

on vaja saada varjupaiga ja juhitud 

sisserände andmeid suurema sagedusega 

kui kord aastas. 

(3) Et toetada liidu tulemuslikku 

reageerimist rändest tingitud väljakutsetele 

ning soolise võrdõiguslikkusega arvestava 

ja inimõigustel põhineva poliitika 

kujundamist, on vaja saada varjupaiga ja 

juhitud sisserände andmeid suurema 

sagedusega kui kord aastas. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Varjupaiga ja juhitud sisserände (4) Varjupaiga ja juhitud sisserände 
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statistika on aluseks väga mitmesuguste 

poliitikavaldkondade uurimisel, 

määratlemisel ja hindamisel, eelkõige 

selles, kuidas reageeritakse Euroopas 

kaitset otsivate inimeste saabumisele. 

statistika on aluseks väga mitmesuguste 

poliitikavaldkondade uurimisel, 

määratlemisel ja hindamisel, eelkõige 

selles, kuidas reageeritakse Euroopas 

kaitset otsivate inimeste saabumisele, ning 

selleks, et võtta arvesse konkreetsete 

rühmade või isikute spetsiifilisi vajadusi 

ja teenuseid, eriti selliste rühmade ja 

isikute puhul, kes puutuvad kokku mitme 

diskrimineerimisvormiga ning kes võivad 

olla rände ja varjupaiga taotlemise ajal 

haavatavamas olukorras, nagu teiste 

hulgas naised, rasedad, lapsed, saatjata 

alaealised, eakad, puuetega inimesed, 

LGTBI + inimesed ja soolise vägivalla 

ohvrid. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Tagakiusamine isiku sotsiaalse soo 

alusel on põhjus rahvusvahelise kaitse 

taotlemiseks ja sellise kaitse andmiseks. 

Riiklikud ja Euroopa statistikaasutused 

koguvad statistilisi andmeid 

rahvusvahelise kaitse taotluste kohta, mis 

põhinevad soolistel alustel, sealhulgas 

sooline vägivald. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Et tagada liikmesriikide esitatavate 

andmete kvaliteet ja eelkõige võrreldavus 

ning et liidu tasandil oleks võimalik 

koostada usaldusväärseid ülevaateid, 

peaksid kasutatavad andmed põhinema 

samadel mõistetel ning käima sama 

vaatluskuupäeva või -perioodi kohta. 

(5) Et tagada liikmesriikide esitatavate 

andmete kvaliteet ja eelkõige võrreldavus 

ning et liidu tasandil oleks võimalik 

koostada usaldusväärseid ülevaateid, 

peaksid kasutatavad andmed põhinema 

samadel mõistetel ning käima sama 

vaatluskuupäeva või -perioodi kohta. 



 

AD\1164086ET.docx 5/11 PE628.430v01-00 

 ET 

Sellised andmed tuleks liigitada sotsiaalse 

soo ja vanuse järgi ning need peaks 

sisaldama teavet seadusliku ja 

ebaseadusliku rände voogude, 

inimkaubanduse, pagulaste, 

sisserändajate ja vastuvõtvate 

kogukondade vajaduste ning muude 

küsimuste kohta. 1a 

 _________________ 

 1a 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.

asp?symbol=A/RES/71/1 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Käesoleva määrusega tagatakse 

õigus era- ja pereelu austamisele ning 

isikuandmete kaitsele, nagu on sätestatud 

Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 7 

ja 8. 

(10) Käesoleva määrusega tagatakse 

õigus era- ja pereelu austamisele, 

isikuandmete kaitsele, 

mittediskrimineerimisele ning soolisele 

võrdõiguslikkusele, nagu on sätestatud 

Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 

7, 8, 21 ja 23. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Soo alusel eristatud andmete 

kogumine võimaldab tuvastada ja 

analüüsida naiste ja meeste konkreetseid 

haavatavusi ja võimeid, tuues esile lüngad 

ja ebavõrdsuse. Sootundlikud andmed 

rände kohta võivad edendada suuremat 

võrdsust ja pakkuda võimalusi ebasoodsas 

olukorras rühmadele. Rändestatistikas 

peaks arvesse võtma ka selliseid 

muutujaid nagu sooline identiteet ja 

seksuaalne sättumus, et koguda andmeid 
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LGBTQI + inimeste kogemuste ja 

ebavõrdsuse kohta rände- ja 

varjupaigamenetlustes. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus) 

Määrus (EÜ) nr 862/2007 

Artikkel 3 – lõige 1 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 -1) Artikli 3 lõige 1 asendatakse 

järgmisega: 

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 

(Eurostat) statistika järgmiste arvude 

kohta: 

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 

(Eurostat) statistika järgmiste arvude 

kohta: 

a) liikmesriigi territooriumile saabuvad 

sisserändajad liigitatuna järgmiselt: 

a) liikmesriigi territooriumile saabuvad 

sisserändajad liigitatuna järgmiselt: 

i) kodakondsuse rühmad vanuse ja soo 

kaupa; 

i) kodakondsuse rühmad vanuse ja 

sotsiaalse soo kaupa; 

ii) sünniriigi rühmad vanuse ja soo kaupa; ii) sünniriigi rühmad vanuse ja sotsiaalse 

soo kaupa; 

iii) eelmise alalise elukohariigi rühmad 

vanuse ja soo kaupa; 

iii) eelmise alalise elukohariigi rühmad 

vanuse ja sotsiaalse soo kaupa; 

b) liikmesriigi territooriumilt lahkuvad 

väljarändajad liigitatuna järgmiselt: 

b) liikmesriigi territooriumilt lahkuvad 

väljarändajad liigitatuna järgmiselt: 

i) kodakondsuste rühmade kaupa; i) kodakondsuste rühmade kaupa; 

ii)vanus; ii) vanus; 

iii) sugu; iii) sotsiaalne sugu; 

iv) järgmise alalise elukoha riikide 

rühmade kaupa; 

iv) järgmise alalise elukoha riikide 

rühmade kaupa; 

c) isikud, kelle alaline elukoht 

võrdlusperioodi lõpus on liikmesriigis, 

liigitatuna järgmiselt: 

c) isikud, kelle alaline elukoht 

võrdlusperioodi lõpus on liikmesriigis, 

liigitatuna järgmiselt: 

i) kodakondsuse rühmad vanuse ja soo 

kaupa; 

i) kodakondsuse rühmad vanuse ja 

sotsiaalse soo kaupa; 

ii) sünniriigi rühmad vanuse ja soo kaupa; ii) sünniriigi rühmad vanuse ja sotsiaalse 

soo kaupa; 

d) isikud, kelle alaline elukoht on 

liikmesriigi territooriumil ja kes on 

d) isikud, kelle alaline elukoht on 

liikmesriigi territooriumil ja kes on 
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omandanud võrdlusaasta jooksul 

liikmesriigi kodakondsuse, kuid on 

omanud enne muu liikmesriigi või 

kolmanda riigi kodakondsust või on olnud 

kodakondsuseta, liigitatuna vanuse ja soo 

kaupa ning vastavalt asjaomase isiku 

eelnevale kodakondsusele või 

kodakondsuseta olemisele. 

omandanud võrdlusaasta jooksul 

liikmesriigi kodakondsuse, kuid on 

omanud enne muu liikmesriigi või 

kolmanda riigi kodakondsust või on olnud 

kodakondsuseta, liigitatuna vanuse ja 

sotsiaalse soo kaupa ning vastavalt 

asjaomase isiku eelnevale kodakondsusele 

või kodakondsuseta olemisele. 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=ET) 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 862/2007 

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Statistika on jaotatud vanuse ja soo, 

asjaomaste isikute kodakondsuse ja saatjata 

alaealiste kaupa. Nimetatud statistika käib 

ühe kalendrikuu pikkuste vaatlusperioodide 

kohta ja see esitatakse komisjonile 

(Eurostat) kahe kuu jooksul pärast 

vaatlusperioodi lõppu. Esimene 

vaatlusperiood on 2020. aasta jaanuar. 

Statistika on jaotatud vanuse ja sotsiaalse 

soo, asjaomaste isikute kodakondsuse ja 

saatjata alaealiste kaupa. Nimetatud 

statistika käib ühe kalendrikuu pikkuste 

vaatlusperioodide kohta ja see esitatakse 

komisjonile (Eurostat) kahe kuu jooksul 

pärast vaatlusperioodi lõppu. Esimene 

vaatlusperiood on 2020. aasta jaanuar. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 862/2007 

Artikkel 4 – lõige 2 – punktid e a ja e b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a)  lõikesse 2 lisatakse punktid e a ja 

e b: 

 „e a) isikud, kes on hõlmatud esimese 

astme otsustega, millega lükatakse tagasi 

perekonna taasühinemine rahvusvahelise 

kaitse saajaga; 

 e b) isikud, kes on hõlmatud esimese 
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astme otsustega, millega kiidetakse heaks 

perekonna taasühinemine rahvusvahelise 

kaitse saajaga.“ 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 862/2007 

Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Statistika on jaotatud vanuse ja soo, 

asjaomaste isikute kodakondsuse ja saatjata 

alaealiste kaupa. Nimetatud statistika käib 

kolme kalendrikuu pikkuste 

vaatlusperioodide kohta ja see esitatakse 

komisjonile (Eurostat) kahe kuu jooksul 

pärast vaatlusperioodi lõppu. Esimene 

vaatlusperiood on 2020. aasta jaanuar kuni 

märts. 

Statistika on jaotatud vanuse ja sotsiaalse 

soo, asjaomaste isikute kodakondsuse ja 

saatjata alaealiste kaupa. Nimetatud 

statistika käib kolme kalendrikuu pikkuste 

vaatlusperioodide kohta ja see esitatakse 

komisjonile (Eurostat) kahe kuu jooksul 

pärast vaatlusperioodi lõppu. Esimene 

vaatlusperiood on 2020. aasta jaanuar kuni 

märts. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt e 

Määrus (EÜ) nr 862/2007 

Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„Punktide b, c, d, e, f ja g kohane statistika 

on jaotatud vanuse ja soo ning asjaomaste 

isikute kodakondsuse ja saatjata alaealiste 

kaupa. Lisaks sellele on punkti g kohane 

statistika jaotatud elukohariigi ja 

varjupaigaotsuse liigi alusel. Nimetatud 

statistika käib ühe kalendriaasta pikkuste 

vaatlusperioodide kohta ja see esitatakse 

komisjonile (Eurostat) kolme kuu jooksul 

pärast vaatlusaasta lõppu. Esimene 

vaatlusaasta on 2020.“; 

„Punktide b, c, d, e, f ja g kohane statistika 

on jaotatud vanuse ja sotsiaalse soo ning 

asjaomaste isikute kodakondsuse ja saatjata 

alaealiste kaupa. Lisaks sellele on punkti g 

kohane statistika jaotatud elukohariigi ja 

varjupaigaotsuse liigi alusel. Nimetatud 

statistika käib ühe kalendriaasta pikkuste 

vaatlusperioodide kohta ja see esitatakse 

komisjonile (Eurostat) kolme kuu jooksul 

pärast vaatlusaasta lõppu. Esimene 

vaatlusaasta on 2020.“; 

 

Muudatusettepanek  13 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 862/2007 

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 3 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (1 a) artikli 5 lõike 1 kolmas lõik 

asendatakse järgmisega: 

Punkti b kohane statistika on jaotatud 

vanuse ja soo ning asjaomaste isikute 

kodakondsuse kaupa. 

Punkti b kohane statistika on jaotatud 

vanuse ja sotsiaalse soo ning asjaomaste 

isikute kodakondsuse kaupa. 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=ET) 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 862/2007 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) vaatlusperioodil välja antud 

esmakordsed elamisload liigitatuna 

kodakondsuse, elamisloa andmise põhjuse, 

elamisloa kehtivusaja, vanuse ja soo alusel; 

i) vaatlusperioodil välja antud 

esmakordsed elamisload liigitatuna 

kodakondsuse, elamisloa andmise põhjuse, 

elamisloa kehtivusaja, vanuse ja sotsiaalse 

soo alusel; 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 862/2007 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) vaatlusperioodil välja antud 

elamisload isikutele, kes muutsid oma 

sisserändaja seisundit või riigis viibimise 

põhjust, liigitatuna kodakondsuse, 

elamisloa andmise põhjuse, elamisloa 

kehtivusaja, vanuse ja soo alusel; 

ii) vaatlusperioodil välja antud 

elamisload isikutele, kes muutsid oma 

sisserändaja seisundit või riigis viibimise 

põhjust, liigitatuna kodakondsuse, 

elamisloa andmise põhjuse, elamisloa 

kehtivusaja, vanuse ja sotsiaalse soo 

alusel; 
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Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 862/2007 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

iii) vaatlusperioodi lõpus kehtivad 

elamisload (selliste välja antud 

elamislubade arv, mis ei ole tühistatud ega 

kehtivusaega ületanud) liigitatuna 

kodakondsuse, elamisloa andmise põhjuse, 

elamisloa kehtivusaja, vanuse ja soo alusel; 

iii) vaatlusperioodi lõpus kehtivad 

elamisload (selliste välja antud 

elamislubade arv, mis ei ole tühistatud ega 

kehtivusaega ületanud) liigitatuna 

kodakondsuse, elamisloa andmise põhjuse, 

elamisloa kehtivusaja, vanuse ja sotsiaalse 

soo alusel; 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 862/2007 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) pikaajaliste elanike arv 

vaatlusperioodi lõpus liigitatuna 

kodakondsuse, vanuse ja soo alusel. 

b) pikaajaliste elanike arv 

vaatlusperioodi lõpus liigitatuna 

kodakondsuse, vanuse ja sotsiaalse soo 

alusel. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 862/2007 

Artikkel 7 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 nimetatud statistika käib 

kolme kalendrikuu pikkuste 

vaatlusperioodide kohta ja see esitatakse 

komisjonile (Eurostat) kahe kuu jooksul 

pärast vaatlusaasta lõppu. Esimene 

vaatlusperiood on 2020. aasta jaanuar kuni 

2. Lõikes 1 nimetatud statistika 

liigitatakse asjaomase isiku vanuse ja 

sotsiaalse soo järgi ning saatjata 

alaealiste järgi. Nimetatud statistika käib 

kolme kalendrikuu pikkuste 

vaatlusperioodide kohta ja see esitatakse 
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märts. komisjonile (Eurostat) kahe kuu jooksul 

pärast vaatlusperioodi lõppu. Esimene 

vaatlusperiood on 2020. aasta jaanuar kuni 

märts. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 862/2007 

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Artikli 9 lõikesse 1 lisatakse 

järgmine lõik: 

 Sisseändajate ja varjupaigataotlejate 

inimõiguste kaitse üldpõhimõtte kohaselt 

tuleks austada nende õigust eraelu 

puutumatusele ja isikuandmete kaitsele 

ning andmeid tuleb koguda nende 

nõusolekul ja vabatahtliku osalemisega * 

 _________________ 

 * Põhimõtted ja suunised koos praktilise 

juhendiga inimõiguste kaitse kohta 

haavatavas olukorras sisserändajate 

inimõiguste kaitseks suurte ja/või 

segarändevoogude korral 

 

 

 

 

 

 

 


