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Muudatusettepanek 37
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 80

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(80) Nõukogu peasekretariaadi raames 
loodi ühismeetmega 98/700/JSK 
veebipõhine võltsitud ja ametlike 
dokumentide süsteem (FADO), millega 
anti liikmesriikide asutustele võimalus 
saada teavet uute võltsimismeetodite ja 
ringluses olevate uute ehtsate dokumentide 
kohta.

(80) Nõukogu peasekretariaadi raames 
loodi nõukogu ühismeetmega 
98/700/JSK1a veebipõhine võltsitud ja 
ehtsate dokumentide süsteem (FADO), 
millega anti liikmesriikide asutustele 
võimalus saada teavet uute 
võltsimismeetodite ja ringluses olevate 
uute ehtsate dokumentide kohta, et aidata 
võidelda ebaseadusliku rände ja 
võltsdokumentide kasutamise vastu.

_________________
1a Nõukogu 3. detsembri 1998. aasta 
ühismeede 98/700/JSK, mille nõukogu 
võttis vastu Euroopa Liidu lepingu 
artikli K.3 alusel Euroopa 
kuvaarhiveerimissüsteemi (FADO) 
rajamise kohta (EÜT L 333, 9.12.1998, 
lk 4).

Or. en

Muudatusettepanek 38
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 80 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(80 a) FADO on loodud konkreetselt 
selleks, et majutada liikmesriikide, 
kolmandate riikide, territoriaalüksuste, 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
muude rahvusvahelise õiguse subjektide 
esitatavaid näidisdokumente ning ehtsate 
ja võltsitud dokumentide näiteid, mis 
hõlmavad ka eri võltsimismeetodite 
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kirjeldusi. FADO eesmärgi otsese 
tagajärjena tuleks isikuandmed salvestada 
näidis-, ehtsatel ja võltsitud dokumentidel 
esitatavate eri elementidena. Selliseid 
isikuandmeid tuleks rangelt piirata FADO 
jaoks vajalikuga ja mittevajalikud 
isikuandmed tuleks muuta anonüümseks 
vastavalt võimalikult väheste andmete 
kogumise põhimõttele.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 80 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(80 a) Liikmesriikidele teeb üha enam 
muret see, et kolmandate riikide 
kodanikud kasutavad liitu sisenemiseks ja 
seal viibimiseks või oma liidus viibimise 
legaliseerimisega seotud menetlustes, 
sealhulgas varjupaigamenetlustes, vale-, 
pettuse teel saadud ja võltsitud 
dokumente. Kuigi seaduslike dokumentide 
kasutamine hõlbustab liikmesriiki 
sisenemist ja seal viibimist, on loodud 
paralleelne turg kolmandate riikide 
kodanikele, kes teavad, et nad ei suuda 
täita liitu sisenemise kriteeriume 
seaduslikke dokumente või seaduslikke 
kanaleid kasutades, või kes soovivad oma 
tegelikku identiteeti varjata.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 80 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(80 b) Kuigi liikmesriigid võivad pidada 
või arendada oma riiklikke süsteeme, mis 
sisaldavad teavet näidisdokumentide 
kohta ning ehtsate ja võltsitud 
dokumentide näiteid, peaks neil olema 
kohustus esitada nende valduses olevat 
teavet näidis-, ehtsate ja võltsitud 
dokumentide kohta ka Euroopa Piiri- ja 
Rannikuvalve Ametile (edaspidi „amet“). 
Amet peaks selle teabe FADOsse üles 
laadima, et tagada teabe ühtsus ja 
kvaliteet. Eelkõige peaksid liikmesriigid 
esitama kogu teabe käesoleva määrusega 
hõlmatud enda väljastatavate ehtsate 
dokumentide uusversioonide 
turvaelementide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 81 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(81 a) FADO on loodud konkreetselt 
selleks, et majutada liikmesriikide 
esitatavaid näidisdokumente ja võltsitud 
dokumentide näiteid, mis hõlmavad ka eri 
võltsimismeetodite kirjeldusi, ning võib 
majutada ka kolmandate riikide, 
territoriaalüksuste, rahvusvaheliste 
organisatsioonide ja muude 
rahvusvahelise õiguse subjektide selliseid 
dokumente. Selle eesmärgi otsese 
tagajärjena peaks FADOs olema võimalik 
salvestada isikuandmeid näokujutise 
kujul, kui dokumendi turvaelemente ei ole 
võimalik nendest näokujutistest eraldada 
või kui võltsitud dokumendil (osaliselt või 
täielikult võltsitud või pseudodokumendil) 
on turvaelemendid, mida ei saa 
näokujutisest eraldada. FADOs ei tohiks 
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salvestada tähtnumbrilisi isikuandmeid. 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) 2019/... loodud Euroopa 
Piiri- ja Rannikuvalve Amet (edaspidi 
„amet“) peaks võtma vajalikud meetmed, 
et muuta anonüümseks kõik isikuandmete 
elemendid, mis ei ole vajalikud 
isikuandmete töötlemise eesmärgi 
seisukohalt, järgides võimalikult väheste 
andmete kogumise põhimõtet, mis on 
sätestatud määruse (EL) 2018/1725 
artikli 4 lõike 1 punktis c. FADOst ei 
tohiks olla võimalik saada ega otsida 
mingeid isikuandmete elemente.

Or. en

Selgitus

Ametil ei tohiks olla kohustust koguda dokumente kolmandatelt riikidelt ja rahvusvahelistelt 
organisatsioonidelt. Kättesaadava teabe üleslaadimine selliste dokumentide kohta on 
loogiline. Lisaks piirdub isikuandmete säilitamise vajadus dokumentide turvaelementidega 
seotud näokujutistega; FADO süsteemis tuleks salvestada ainult seda liiki isikuandmeid mitte 
muid isikuandmeid.

Muudatusettepanek 42
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 81 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(81 a) FADO on loodud konkreetselt 
selleks, et majutada liikmesriikide, 
kolmandate riikide, territoriaalüksuste, 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
muude rahvusvahelise õiguse subjektide 
esitatavaid näidisdokumente ja võltsitud 
dokumentide näiteid, mis hõlmavad ka eri 
võltsimismeetodite kirjeldusi. Selle 
eesmärgi otsese tagajärjena tuleks 
FADOs salvestada isikuandmed näidis- ja 
võltsitud dokumentidel esitatavate eri 
elementidena. Selliste isikuandmete puhul 
piirdutakse FADO jaoks vajalikuga. 
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) 2019/... loodud Euroopa 
Piiri- ja Rannikuvalve Amet (edaspidi 
„amet“) peaks võtma vajalikud meetmed, 
et muuta anonüümseks kõik isikuandmete 
elemendid, mis ei ole vajalikud 
isikuandmete töötlemise eesmärgi 
seisukohalt, järgides võimalikult väheste 
andmete kogumise põhimõtet, mis on 
sätestatud määruse (EL) 2018/1725 
artikli 4 lõike 1 punktis c. FADOst ei 
tohiks olla võimalik saada ega otsida 
mingeid isikuandmete elemente, samuti ei 
tohiks näidistel olevaid andmeid kasutada 
füüsilise isiku tuvastamiseks.

Or. en

Selgitus

Näidisdokumentidel olevatest andmetest on teoreetiliselt võimalik isikut tuvastada, kuid see ei 
tohiks olla lubatud.

Muudatusettepanek 43
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 81 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(81 a) FADO peaks sisaldama teavet 
liikmesriikide, kolmandate riikide, 
territoriaalüksuste, rahvusvaheliste 
organisatsioonide ja muude 
rahvusvahelise õiguse subjektide 
väljaantud igat tüüpi ehtsate ja võltsitud 
reisidokumentide, isikutunnistuste, 
elamislubade ja 
perekonnaseisudokumentide, juhilubade, 
sõiduki registreerimistunnistuste ja 
muude asjaomaste ametlike dokumentide 
kohta.

Or. en



PE642.889v02-00 8/30 AM\1190939ET.docx

ET

Muudatusettepanek 44
Sira Rego

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 81 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(81 a) Kolmandatele isikutele, välja 
arvatud piirikontrolli eest vastutavad 
ametiasutused, on keelatud juurdepääs 
sellele süsteemile.

Or. es

Muudatusettepanek 45
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 81 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(81 b) FADO peaks sisaldama teavet 
liikmesriikide väljaantud igat tüüpi 
ehtsate reisidokumentide, 
isikutunnistuste, elamislubade ja 
perekonnaseisudokumentide, juhilubade 
ja sõiduki registreerimistunnistuste kohta 
ja nende valduses olevate selliste 
dokumentide võltsitud versioonide kohta, 
ning võib ka sisaldada muid asjaomaseid 
ametlikke dokumente, mida kasutatakse 
liikmesriikide väljaantavate 
reisidokumentide, elamislubade või 
isikutunnistuste taotlemisel. See võib 
sisaldada ka kolmandate riikide, 
territoriaalüksuste, rahvusvaheliste 
organisatsioonide ja muude 
rahvusvahelise õiguse subjektide 
väljaantavaid selliseid dokumente.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide käsutuses on liiga palju võimalikke dokumente, mis võiksid olla 
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reisidokumentide, elamislubade või isikutunnistuste väljastamise alus- või 
taustadokumendiks. Liikmesriikidel peaks olema võimalik esitada alus- või taustadokumente 
FADOsse, kuid nad ei peaks olema kohustatud seda tegema.

Muudatusettepanek 46
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 81 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(81 c) Kuigi liikmesriigid võivad pidada 
või arendada oma riiklikke süsteeme, mis 
sisaldavad teavet ehtsate ja võltsitud 
dokumentide kohta, peaks neil olema 
kohustus esitada ametile teavet nende 
väljastatavate ehtsate reisidokumentide, 
isikutunnistuste, elamislubade ja 
perekonnaseisudokumentide, juhilubade, 
sõiduki registreerimistunnistuste kohta ja 
nende valduses olevate selliste 
dokumentide võltsitud versioonide kohta. 
Amet peaks selle teabe FADOsse üles 
laadima, et tagada teabe ühtsus ja 
kvaliteet. Eelkõige peaksid liikmesriigid 
esitama kogu teabe käesoleva määrusega 
hõlmatud enda väljastatavate ehtsate 
dokumentide uusversioonide 
turvaelementide kohta.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide käsutuses on liiga palju võimalikke dokumente, mis võiksid olla 
reisidokumentide, elamislubade või isikutunnistuste väljastamise alus- või 
taustadokumendiks. Liikmesriikidel peaks olema võimalik esitada alus- või taustadokumente 
FADOsse, kuid nad ei peaks olema kohustatud seda tegema.

Muudatusettepanek 47
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 81 d (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(81 d) Dokumendipettuse 
kõrgetasemelise kontrolli tagamiseks 
liikmesriikides tuleks liikmesriikide 
dokumendipettuse valdkonnas pädevatele 
asutustele, nagu piiripolitseile, muudele 
õiguskaitseasutustele või teatavatele 
muudele kolmandatele isikutele tagada 
erineva tasandi juurdepääs FADO-le 
vastavalt nende vajadustele. Kuna 
juurdepääsu andmise tingimused ja 
meetmed on käesolevat määrust 
täiendavad mitteolemuslikud elemendid, 
tuleks need sätestada delegeeritud 
õigusaktidega. Samuti peaks FADO 
võimaldama teatavatel kasutajatel saada 
oma käsutusse teabe kõigi uute avastatud 
võltsimismeetodite ja uute ringluses 
olevate ehtsate dokumentide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 82

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(82) FADO süsteemis tuleks säilitada 
mitmetasandiline struktuur, et pakkuda 
eri sidusrühmadele, sealhulgas üldsusele, 
dokumentide kohta erineva tasandi teavet.

(82) FADO peaks pakkuma teavet 
sidusrühmadele, sealhulgas üldsusele, 
erineva tasandi piirangutega, sõltuvalt 
dokumentide tundlikkusest.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Sira Rego

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 83 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(83 a) Käesolev määrus ei tohi mõjutada 
õigust rahvusvahelisele kaitsele, nagu on 
sätestatud rahvusvahelises ja liidu 
õiguses.

Or. es

Muudatusettepanek 50
Sira Rego

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 84 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84 a) Käesolevas määruses tuleks võtta 
arvesse asjaolu, et võltsitud isikut 
tõendavate dokumentide kasutamine on 
enamiku pagulaste jaoks vajadus, kuna 
puuduvad seaduslikud ja ohutud 
juurdepääsuteed liitu. Seda asjaolu 
tunnustatakse pagulasseisundi 
konventsiooni artiklis 31, millega 
keelatakse riikidel karistada pagulasi 
ebaseadusliku sisenemise eest nende 
territooriumile.

Or. es

Muudatusettepanek 51
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 101 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(101 a)Selleks et tagada FADO süsteemi 
tegelik rakendamine, peaks komisjonil 
olema õigus võtta kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 290 
vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada meetmed FADO-le 
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juurdepääsu andmiseks liikmesriikide 
dokumendipettuse valdkonnas pädevatele 
asutustele ning kehtestada meetmed 
FADO-le piiratud juurdepääsu andmiseks 
kolmandatele isikutele, nagu 
lennuettevõtjad, liidu institutsioonid, 
organid ja asutused, kolmandad riigid või 
rahvusvahelised organisatsioonid. On 
eriti oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil, ja et kõnealused 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 
13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes1a sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal 
ning nende ekspertidel on pidev 
juurdepääs komisjoni eksperdirühmade 
koosolekutele, millel arutatakse 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
_________________
1 a ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 välja jäetud
1.
Amet võtab üle andmebaasi FADO 
(Võltsitud ja ehtsad dokumendid veebis) 
pidamise; andmebaas sisaldab teavet 
liikmesriikide, kolmandate riikide, 
territoriaalüksuste, rahvusvaheliste 
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organisatsioonide ja muude 
rahvusvahelise õiguse subjektide 
väljaantud reisidokumentide ja 
elamislubade ja nende võltsingute kohta. 
FADO süsteem ei sisalda isikuandmeid.
Liikmesriigid kannavad seni FADOs 
olnud andmed üle uude süsteemi.
2. Komisjon võtab kooskõlas artikli 117 
lõikes 2 osutatud menetlusega vastu 
rakendusaktid, millega:
(a) määratakse kindlaks rangetele 
nõuetele vastav FADO tehniline kirjeldus;
(b) määratakse kindlaks FADOs oleva 
teabe haldamise ja kontrollimise kord.

Or. en

Selgitus

See artikkel asendatakse hilisemate muudatustega.

Muudatusettepanek 53
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet võtab üle andmebaasi FADO 
(Võltsitud ja ehtsad dokumendid veebis) 
pidamise; andmebaas sisaldab teavet 
liikmesriikide, kolmandate riikide, 
territoriaalüksuste, rahvusvaheliste 
organisatsioonide ja muude rahvusvahelise 
õiguse subjektide väljaantud 
reisidokumentide ja elamislubade ja nende 
võltsingute kohta. FADO süsteem ei 
sisalda isikuandmeid.

Amet võtab üle andmebaasi FADO 
(Võltsitud ja ehtsad dokumendid veebis) 
pidamise; andmebaas sisaldab teavet 
liikmesriikide, kolmandate riikide, 
territoriaalüksuste, rahvusvaheliste 
organisatsioonide ja muude rahvusvahelise 
õiguse subjektide väljaantud 
reisidokumentide ja elamislubade ja nende 
võltsingute kohta. FADO võib sisaldada 
isikuandmeid ainult sellises ulatuses, nagu 
need on esitatud näidis-, ehtsatel ja 
võltsitud dokumentidel.

Or. en
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Muudatusettepanek 54
Sira Rego

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. FADO süsteem ei sisalda 
isikuandmeid.

Or. es

Muudatusettepanek 55
Sira Rego

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Amet tagab, et vale- või võltsitud 
dokumentide tuvastamise eest vastutavad 
liikmesriikide ametiasutused tagavad 
õiguse rahvusvahelisele kaitsele.

Or. es

Muudatusettepanek 56
Sira Rego

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Juurdepääsu FADO süsteemile ei 
võimaldata
a) kolmandatele riikidele;
b) rahvusvahelistele organisatsioonidele;
c) muudele kolmandatele isikutele, 
näiteks lennuettevõtjatele;
d) üldsusele.
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Kui piiratud juurdepääs FADO süsteemile 
antakse mis tahes osalisele, kes ei ole 
piirikontrolli eest vastutav liikmesriigi 
asutus, lubab komisjon seda delegeeritud 
õigusakti kaudu.

Or. es

Muudatusettepanek 57
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 a
FADOs sisalduvate dokumentide ja 
andmete kategooriad
1. FADO sisaldab järgmist:
a) teave ehtsate dokumentide ja nende 
turvaelementide kohta, kaasa arvatud 
kujutised;
b) teave võltsitud dokumentide (osaliselt 
või täielikult võltsitud või 
pseudodokumentide) ja nende 
võltsingutunnuste kohta, kaasa arvatud 
kujutised;
c) kokkuvõtlik teave võltsimistehnikate 
kohta;
d) kokkuvõtlik teave ehtsate dokumentide 
turvaelementide kohta;
e) statistika avastatud võltsitud 
dokumentide kohta;
f) soovitused konkreetsete 
võltsimismeetodite tulemuslikuks 
avastamiseks.
FADO võib samuti sisaldada 
käsiraamatuid, kontaktisikute loetelusid, 
teavet kehtivate reisidokumentide kohta ja 
selle kohta, millised liikmesriigid neid 
tunnustavad, ning muud asjaomast 
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kasulikku teavet.
FADO võib sisaldada isikuandmeid ainult 
sellises ulatuses, kui need on esitatud 
näidis- ja võltsitud dokumentidel. 
Liikmesriigid tagavad, et isikud, kelle 
isikuandmeid kasutatakse 
näidisdokumentides, on andnud 
vabatahtlikult selleks loa, sealhulgas 
FADO raames nende isikuandmete 
töötlemiseks. FADO raames ei tohi olla 
võimalik isikut isikuandmete alusel 
tuvastada ilma täiendava teabeta ega sealt 
isikuandmeid otsida. Isikuandmeid 
töödeldakse määruse (EL) nr 2018/1725 
artikli 5 lõike 1 punkti a kohaselt.
2. Liikmesriigid edastavad viivitama 
nende kontrollitava ehtsaid ja võltsitud 
dokumente käsitleva teabe Euroopa Piiri- 
ja Rannikuvalve Ametile (edaspidi 
„amet“).

Or. en

Selgitus

Töötlemine ei saa põhineda nõusolekul, vastasel juhul oleks isikul õigus see tühistada ning 
näidisdokumendid tuleks kustutada. Tuleks vältida rääkimist andmete 
„omandiõigusest“/„valduses olemisest“. „Kontroll” on andmekaitseseaduses kasutatav 
tehniline termin.

Muudatusettepanek 58
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 a
Kohaldamisala

FADO sisaldab teavet liikmesriikide 
väljaantud ehtsate reisidokumentide, 
isikutunnistuste, elamislubade ja 
perekonnaseisudokumentide, juhilubade, 
sõiduki registreerimistunnistuste kohta ja 
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nende valduses olevate selliste 
dokumentide võltsitud versioonide kohta, 
ning võib ka sisaldada teavet muude 
asjaomaste ametlike dokumentide kohta, 
mida kasutatakse liikmesriikide ja 
asjakohasel juhul kolmandate riikide, 
territoriaalüksuste, rahvusvaheliste 
organisatsioonide ja muude 
rahvusvahelise õiguse subjektide 
väljaantavate reisidokumentide, 
elamislubade või isikutunnistuste 
taotlemisel, ning teavet nende võltsingute 
kohta.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide käsutuses on liiga palju võimalikke dokumente, mis võiksid olla 
reisidokumentide, elamislubade või isikutunnistuste väljastamise alus- või 
taustadokumendiks. Liikmesriikidel peaks olema võimalik esitada alus- või taustadokumente 
FADOsse, kuid nad ei peaks olema kohustatud seda tegema.

Muudatusettepanek 59
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 a
Isikuandmete töötlemine ametis

Amet kohaldab isikuandmete töötlemisel 
määrust (EL) 2018/1725.
Isikuandmeid laaditakse FADOsse üles 
üksnes sellises ulatuses, mis on tingimata 
vajalik võltsimismeetodi kirjeldamiseks 
või illustreerimiseks.
Amet tagab, et isikuandmed viiakse 
miinimumini kooskõlas FADO 
eesmärgiga.

Or. en
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Muudatusettepanek 60
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 a
Kohaldamisala

FADO sisaldab teavet liikmesriikide, 
kolmandate riikide, territoriaalüksuste, 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
muude rahvusvahelise õiguse subjektide 
väljaantud ehtsate reisidokumentide, 
isikutunnistuste, elamislubade ja 
perekonnaseisudokumentide, juhilubade, 
sõiduki registreerimistunnistuste ja 
muude asjaomaste ametlike dokumentide 
ja nende võltsingute kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 b
FADOs sisalduvate dokumentide ja 

andmete kategooriad
1. FADO sisaldab järgmist:
a) teave ehtsate dokumentide ja nende 
turvaelementide kohta, kaasa arvatud 
kujutised;
b) teave võltsitud dokumentide (osaliselt 
või täielikult võltsitud või 
pseudodokumentide) ja nende 
võltsingutunnuste kohta, kaasa arvatud 
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kujutised;
c) kokkuvõtlik teave võltsimistehnikate 
kohta;
d) kokkuvõtlik teave ehtsate dokumentide 
turvaelementide kohta;
e) statistika avastatud võltsitud 
dokumentide kohta;
f) soovitused konkreetsete 
võltsimismeetodite tulemuslikuks 
avastamiseks.
FADO võib samuti sisaldada 
käsiraamatuid, kontaktisikute loetelusid, 
teavet kehtivate reisidokumentide kohta ja 
selle kohta, millised liikmesriigid neid 
tunnustavad, ning muud asjaomast 
kasulikku teavet.
FADO ei tohi sisaldada isikuandmeid, 
välja arvatud näokujutisi, kui dokumendi 
turvaelemente ei ole võimalik nendest 
näokujutistest eraldada või kui võltsitud 
dokumendil (osaliselt või täielikult 
võltsitud või pseudodokumendil) on 
turvaelemendid, mida ei saa näokujutisest 
eraldada. FADOs ei salvestata 
tähtnumbrilisi isikuandmeid. 
Liikmesriigid tagavad, et isikud, kelle 
isikuandmed sisalduvad 
näidisdokumentides, on andnud oma 
nõusoleku, sealhulgas FADO raames 
nende isikuandmete töötlemiseks.
2. Liikmesriigid edastavad oma valduses 
oleva ehtsaid ja võltsitud reisidokumente, 
isikutunnistusi, elamislubasid ja 
perekonnaseisudokumente, juhilubasid ja 
sõiduki registreerimistunnistusi käsitleva 
teabe Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ametile (edaspidi „amet“). Liikmesriigid 
võivad edastada ametile ka teabe muude 
ehtsate ametlike dokumentide kohta, mida 
kasutatakse liikmesriikide väljaantavate 
reisidokumentide, elamislubade või 
isikutunnistuste taotlemisel, või selliste 
dokumentide võltsingute kohta.

Or. en
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Selgitus

Kuna isikuandmete säilitamise vajadus piirdub dokumentide turvaelementidega seotud 
näokujutistega, tuleks FADO süsteemis salvestada ainult seda liiki isikuandmeid. 
Liikmesriikide käsutuses on liiga palju võimalikke dokumente, mis võiksid olla 
reisidokumentide, elamislubade või isikutunnistuste väljastamise alus- või 
taustadokumendiks. Liikmesriikidel peaks olema võimalik esitada selliseid dokumente 
FADOsse, kuid nad ei peaks olema kohustatud seda tegema.

Muudatusettepanek 62
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 b
FADO ülesehitus ja juurdepääs 
süsteemile
FADO ülesehitus võimaldab
a) liikmesriikide dokumendipettuse 
valdkonnas pädevate asutuste, näiteks 
piiripolitsei ja muude õiguskaitseasutuste 
määratud dokumendiekspertidel pääseda 
süsteemile juurde ilma piiranguteta;
b) liikmesriikide asutustel, kes ei vaja 
dokumentide turvaelementide ja 
võltsimise kohta üksikasjalikku teavet, 
pääseda süsteemile juurde piirangute 
alusel;
c) kolmandatel isikutel, näiteks liidu 
institutsioonidel, organitel ja asutustel 
juhul, kui ja sel määral, mil nad vajavad 
juurdepääsu dokumentide turvaelemente 
ja võltsimist käsitlevale teabele, pääseda 
süsteemile juurde piirangute alusel;
d) kolmandatel isikutel, näiteks 
kolmandatel riikidel või rahvusvahelistel 
organisatsioonidel, kes ei vaja 
dokumentide turvaelementide ja 
võltsimise kohta üksikasjalikku teavet, 
pääseda süsteemile juurde piirangute 
alusel, kuid ei võimalda juurdepääsu 
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isikuandmetele, mille puhul ei ole 
asjaomase isikuga vabatahtlikku 
kokkulepet;
e) kolmandatel isikutel, näiteks 
lennuettevõtjatel, kes ei vaja dokumentide 
turvaelementide ja võltsimise kohta 
üksikasjalikku teavet, pääseda süsteemile 
juurde piirangute alusel, kuid ei võimalda 
juurdepääsu isikuandmetele;
f) üldsusel pääseda süsteemile juurde 
piirangute alusel näidisdokumentidega 
tutvumiseks, kuid ei võimalda 
juurdepääsu isikuandmetele, mille puhul 
ei ole saadud asjaomase isiku nõusolekut; 
üldsusele antakse üksnes juurdepääs 
turvaelemente käsitlevale avalikule 
teabele.

Or. en

Selgitus

Lennuettevõtjatel ja muudel eraõiguslikel üksustel peaks olema piiratum juurdepääs kui 
kolmandatel riikidel või rahvusvahelistel organisatsioonidel.

Muudatusettepanek 63
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 b
FADO ülesehitus

FADO ülesehitus võimaldab erineva 
tasandi juurdepääsu süsteemile, mida 
kasutavad liikmesriikide pädevad 
asutused, nagu piiripolitsei ja teised 
õiguskaitseasutused või artiklis X 
sätestatud kolmandad isikud, ning üldsuse 
juurdepääsu. 

Or. en
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Selgitus

Artikliga X mõeldakse artiklit, millega sätestatakse rakendusmeetmed.

Muudatusettepanek 64
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 b
Jõustumine ja rakendamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.
Seda kohaldatakse alates … [kaks aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist].

Or. en

Muudatusettepanek 65
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 c
Ameti vastutusalad

1. Amet vastutab FADO loomise eest 
kooskõlas käesoleva määrusega. Amet 
tagab FADO ööpäevaringse toimimise 
seitse päeva nädalas ning hoolitseb selle 
hooldamise ja ajakohastamise eest.
2. Amet pakub liikmesriikide pädevatele 
asutustele reaalajalähedast abi võltsitud 
dokumentide avastamisel ja tuvastamisel.
3. Amet vastutab liikmesriikidelt saadud 
teabe õigeaegse ja tõhusa üleslaadimise 
eest, et tagada andmete ühtsus ja kvaliteet 
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ning samal ajal ka 
määruse (EL) 2018/1725 artikli 4 lõike 1 
punktis c sätestatud võimalikult väheste 
andmete kogumise põhimõtte järgimine.
4. Amet vastutab kolmandatelt riikidelt, 
territoriaalüksustelt, rahvusvahelistelt 
organisatsioonidelt ja muudelt 
rahvusvahelise õiguse subjektidelt saadud 
dokumente käsitleva teabe ning nende 
võltsinguid käsitleva teabe üleslaadimise 
eest.

Or. en

Selgitus

Ei ole selge, milliseid meetmeid peaks amet võtma, et täita kohustust „koguda“ dokumente 
kolmandatelt riikidelt, territoriaalsetelt üksustelt ja rahvusvahelistelt organisatsioonidelt. 
Kättesaadava teabe üleslaadimine selliste dokumentide kohta on loogiline, kuid nõuda ametilt 
sellise teabe kogumist jääb väljapoole käesoleva määruse kohaldamisala.

Muudatusettepanek 66
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 c
Isikuandmete töötlemine ametis
Amet kohaldab isikuandmete töötlemisel 
määrust (EL) 2018/1725.
Amet laadib isikuandmeid üles üksnes 
sellises ulatuses, mis on tingimata vajalik 
turvaelementide või võltsimismeetodi 
kirjeldamiseks või illustreerimiseks. Amet 
tagab, et sellised andmed muudetakse 
niivõrd, kui see on võimalik, piisavalt 
anonüümseks, et isikute tuvastamine ei 
oleks FADO raames ilma lisateabeta 
võimalik. Isikute tuvastamine FADO 
raames on keelatud.
Kolmandad isikud, kellel on juurdepääs 
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FADO-le, sõlmivad ametiga siduva ja 
jõustatava lepingu selle kohta, et nad ei 
kasuta FADOt määruse (EL) nr 
2018/1725 artikli 48 lõike 2 punkti a 
kohaselt nende isikute tuvastamiseks, 
kelle isikuandmed on FADOs.

Or. en

Selgitus

ELi institutsioonide ja asutuste andmekaitset käsitleva määrusega vastavusse viimine, et 
tagada ka artikli 48 kohaste kaitsemeetmete kohaldamine.

Muudatusettepanek 67
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 c
Rakendusmeetmed

Komisjon võtab asjaomaste dokumentide 
tundlikkust arvesse võttes vastu 
rakendusaktid, millega kehtestatakse
a) rangetele nõuetele vastav tehniline 
kirjeldus andmete sisestamiseks ja nende 
salvestamiseks FADOsse;
b) FADOs oleva teabe haldamise ja 
kontrollimise kord;
c) meetmed FADO-le piiratud 
juurdepääsu andmiseks kolmandatele 
isikutele, nagu lennuettevõtjad, liidu 
institutsioonid, organid ja asutused, 
kolmandad riigid või rahvusvahelised 
organisatsioonid.
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli X lõikes X osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en
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Selgitus

Artikli X lõikega X mõeldakse selle artikli teist lõiku, millega sätestatakse komiteemenetlus.

Muudatusettepanek 68
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 d
FADO ülesehitus ja juurdepääs 

süsteemile
FADO ülesehitus võimaldab
a) liikmesriikide dokumendipettuse 
valdkonnas pädevate asutuste, näiteks 
piiripolitsei ja muude õiguskaitseasutuste 
dokumendiekspertidel pääseda süsteemile 
juurde ilma piiranguteta;
b) liikmesriikide ametiasutustel ja 
kolmandatel isikutel, näiteks liidu 
institutsioonidel, organitel ja asutustel 
juhul, kui nad vajavad juurdepääsu 
dokumentide turvaelemente ja võltsimist 
käsitlevale piiratud teabele, pääseda 
süsteemile juurde piirangute alusel;
c) kolmandatel isikutel, näiteks 
lennuettevõtjatel, kolmandatel riikidel või 
rahvusvahelistel organisatsioonidel, kes ei 
vaja dokumentide turvaelementide ja 
võltsimise kohta üksikasjalikku teavet, 
pääseda süsteemile juurde piirangute 
alusel, kuid ei võimalda juurdepääsu 
isikuandmetele, mille puhul ei ole saadud 
asjaomase isiku nõusolekut;
d) üldsusel pääseda süsteemile juurde 
piirangute alusel näidisdokumentidega 
tutvumiseks, kuid ei võimalda 
juurdepääsu isikuandmetele, mille puhul 
ei ole saadud asjaomase isiku nõusolekut; 
üldsusele antakse üksnes juurdepääs 
turvaelemente käsitlevale avalikule 
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teabele.

Or. en

Selgitus

Kui juurdepääs ei ole piiratud, on selle kasutajale antava teabe hulk piiratud. Sellistel 
juhtudel vajab kasutaja mõningast teavet turvaelementide kohta, kuid mitte kogu teavet, mida 
punktis a osutatud kasutajakategooria saab. Raporti projektis ei näi olevat selget erinevust 
punktides b ja c esitatud kategooriate vahel, mistõttu tuleks need õigusliku tõhususe 
tagamiseks ühendada.

Muudatusettepanek 69
Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 d
Kehtetuks tunnistamine ja 
üleminekusätted
1. Ühismeede 98/700/JSK tunnistatakse 
kehtetuks alates kuupäevast, mil Euroopa 
Piiri- ja Rannikuvalve Amet süsteemi 
tegelikult rakendama hakkab ja mis 
määratakse kindlaks rakendusaktiga, mis 
võetakse vastu kooskõlas artikli 80 i 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.
2. Nõukogu peasekretariaat kannab 
süsteemi üle praeguses FADOs olevad 
andmed ehtsate ja võltsitud dokumentide 
kohta.

Or. en

Selgitus

„Nõustuvad“ on vastuoluline sõnastus. Kui määrus on jõustunud, toimub edastamine selle 
alusel, täiendavat kokkulepet ei ole vaja.

Muudatusettepanek 70
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Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 d
Komiteemenetlus

1. Komisjoni abistab komitee, mis on 
loodud nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 1683/951a. Nimetatud 
komitee on komitee määruse (EL) nr 
182/2011 tähenduses.
2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.
_________________
1 a Nõukogu 29. mai 1995. aasta 
määrus (EÜ) nr 1683/95 ühtse viisavormi 
kohta (EÜT L 164, 14.7.1995). 

Or. en

Muudatusettepanek 71
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 e
Isikuandmete töötlemine ametis

Amet kohaldab isikuandmete töötlemisel 
määrust (EL) 2018/1725. Amet laadib 
kooskõlas artikliga 80 b üles 
isikuandmeid näokujutise kujul üksnes 
sellises ulatuses, mis on tingimata vajalik 
turvaelemendi või võltsimismeetodi 
kirjeldamiseks või illustreerimiseks.

Or. en
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Selgitus

Kooskõlas artiklis 80 b kavandatud muudatustega tuleks FADOsse üles laadida ainult 
näokujutisi. Näokujutist ei saa anonüümseks muuta.

Muudatusettepanek 72
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 f
Delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid

1. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 80 g 
vastu delegeeritud õigusaktid, millega
a) kehtestatakse meetmed FADO-le 
juurdepääsu andmiseks liikmesriikide 
dokumendipettuse valdkonnas pädevatele 
asutustele;
b) kehtestatakse meetmed FADO-le 
piiratud juurdepääsu andmiseks 
kolmandatele isikutele, nagu 
lennuettevõtjad, liidu institutsioonid, 
organid ja asutused, kolmandad riigid või 
rahvusvahelised organisatsioonid;
2. Komisjon võtab kooskõlas artikliga X 
vastu rakendusaktid, et
a) kehtestada tehniline kirjeldus andmete 
süsteemi sisestamiseks ja nende 
salvestamiseks;
b) kehtestada süsteemis oleva teabe 
haldamise ja kontrollimise kord;
c) määrata kindlaks kuupäev, mil amet 
FADOt tegelikult rakendama hakkab.
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis X osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en



AM\1190939ET.docx 29/30 PE642.889v02-00

ET

Selgitus

Lõike 2 punktides a ja b loetletud elemendid täiendavad õigusakti mitteolemuslikke osi 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290. Lõike 1 punktides a, b ja c loetletud 
elemendid nõuavad vastupidi määruse rakendamiseks Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 291 kohaselt ühetaolisi tingimusi.

Muudatusettepanek 73
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 g
Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.
2. Artikli 80 f lõikes 1 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates ... 
[käesoleva määruse jõustumise kuupäev].
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 80 f lõikes 1 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud õiguste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega iga liikmesriigi määratud 
ekspertidega.
5. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 



PE642.889v02-00 30/30 AM\1190939ET.docx

ET

nõukogule.
6. Artikli 80 f lõike 1 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväidet või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle 
tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 
et nad ei esita vastuväidet. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.
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