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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, millega luuakse 

ELi infosüsteemide (piirid ja viisad) koostalitlusvõime raamistik ning muudetakse 

nõukogu otsust 2004/512/EÜ, määrust (EÜ) nr 767/2008, nõukogu otsust 2008/633/JSK, 

määrust (EL) 2016/399 ja määrust (EL) 2017/2226 

(COM(2018)478 – C8-0002/2018 – 2017/0351(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2018)478), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 16 lõiget 2, 

artiklit 74 ning artikli 77 lõike 2 punkte a, b, d ja e, mille alusel komisjon esitas 

ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0002/2018), 

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

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

eelarvekomisjoni arvamust (A8-0000/2018), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

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

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

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Et parandada välispiiride haldamist, 

tõkestada ebaseaduslikku rännet ja selle 

vastu võidelda, tagada kõrgetasemeline 

turvalisus Euroopa Liidu vabadusel, 

turvalisusel ja õigusel rajaneval alal, 

sealhulgas säilitada avalik julgeolek ja 

avalik kord ning kindlustada turvalisus 

liikmesriikide territooriumidel, tuleb luua 

(9) Selleks et parandada välispiiride 

haldamist, tõkestada ebaseaduslikku rännet 

ja selle vastu võidelda, tagada 

kõrgetasemeline turvalisus Euroopa Liidu 

vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval 

alal, sealhulgas säilitada avalik julgeolek ja 

avalik kord ning kindlustada turvalisus 

liikmesriikide territooriumidel, parandada 
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koostalitlusvõime ELi infosüsteemide, 

nimelt [riiki sisenemise ja riigist lahkumise 

süsteemi], viisainfosüsteemi (VIS), [ELi 

reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS)], 

Eurodaci, Schengeni infosüsteemi (SIS) ja 

[kolmandate riikide kodanike suhtes 

kohaldatava Euroopa karistusregistrite 

infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteem)] 

vahel, et kõnealused ELi infosüsteemid ja 

nendes sisalduvad andmed täiendaksid 

üksteist. Selle saavutamiseks tuleb luua 

koostalitluse komponendid: Euroopa 

otsinguportaal, ühine biomeetrilise 

võrdlemise teenus, ühine isikuandmete 

hoidla ja mitme identiteedi detektor. 

ühise viisapoliitika elluviimist, aidata 

kaasa rahvusvahelise kaitse taotluste 

läbivaatamisele, säilitada avalikkuse 

usaldus liidu rände- ja 

varjupaigasüsteemi, liidu turvameetmete 

ning liidu suutlikkuse vastu välispiiri 

hallata, tuleb luua koostalitlusvõime liidu 

infosüsteemide, nimelt riiki sisenemise ja 

riigist lahkumise süsteemi, 

viisainfosüsteemi (VIS), [ELi reisiinfo ja -

lubade süsteemi (ETIAS)], Eurodaci, 

Schengeni infosüsteemi (SIS) ja 

[kolmandate riikide kodanike suhtes 

kohaldatava Euroopa karistusregistrite 

infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteem)] 

vahel, et kõnealused liidu infosüsteemid ja 

nendes sisalduvad andmed täiendaksid 

üksteist. Selle saavutamiseks tuleb luua 

koostalitluse komponendid: Euroopa 

otsinguportaal, ühine biomeetrilise 

võrdlemise teenus, ühine isikuandmete 

hoidla ja mitme identiteedi detektor. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) ELi infosüsteemide koostalitlus 

peaks võimaldama nimetatud süsteemidel 

üksteist täiendada, et lihtsustada isikute 

õiget tuvastamist, aidata võidelda 

identiteedipettustega, parandada ja 

ühtlustada ELi infosüsteemide 

andmekvaliteedi nõudeid, hõlbustada 

olemasolevate ja loodavate ELi 
infosüsteemide tehnilist ja operatiivset 

rakendamist liikmesriikides, tugevdada ja 

lihtsustada asjaomaseid ELi infosüsteeme 

reguleerivaid andmeturbe- ja 

andmekaitsemeetmeid, lihtsustada riiki 

sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile, 

VISile, [ETIASele] ja Eurodacile 

(10) Liidu infosüsteemide koostalitlus 

peaks võimaldama nimetatud süsteemidel 

üksteist täiendada, et lihtsustada isikute 

õiget tuvastamist, aidata võidelda 

identiteedipettustega, parandada ja 

ühtlustada liidu infosüsteemide 

andmekvaliteedi nõudeid, aidata tagada 

liidu infosüsteemide, Europoli andmete ja 

Interpoli andmebaaside tõhus 

kasutamine, lihtsustades asutuste jaoks 

neile juurdepääsu saamist kooskõlas 

nende juurdepääsuõigustega ning 

vastavaid süsteeme reguleerivates 

õigusaktides sätestatud eesmärkide ja 

ülesannetega, tugevdada, lihtsustada ja 
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õiguskaitse eesmärgil antavat juurdepääsu 

ning toetada riiki sisenemise ja riigist 

lahkumise süsteemi, VISi, [ETIASe], 

Eurodaci, SISi ja [ECRIS-TCN-süsteemi] 

eesmärkide saavutamist. 

ühtlustada asjaomaseid liidu infosüsteeme 

reguleerivaid andmeturbe- ja 

andmekaitsemeetmeid ning muuta 

sujuvamaks ja lihtsustada riiki sisenemise 

ja riigist lahkumise süsteemile, VISile, 

[ETIASele] ja Eurodacile õiguskaitse 

eesmärgil antavat juurdepääsu ning toetada 

riiki sisenemise ja riigist lahkumise 

süsteemi, VISi, [ETIASe], Eurodaci, SISi 

ja [ECRIS-TCN-i] eesmärkide saavutamist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Tuleks luua Euroopa 

otsinguportaal, et edendada liikmesriikide 

ametiasutuste ja ELi asutuste tehnilist 

suutlikkust tagada kiire, sujuv, tõhus, 

süstemaatiline ja kontrollitud juurdepääs 

nende ülesannete täitmiseks vajalikele ELi 

infosüsteemidele, Europoli andmetele ja 

Interpoli andmebaasidele kooskõlas 

vastavate juurdepääsuõigustega ja toetada 

riiki sisenemise ja riigist lahkumise 

süsteemi, VISi, [ETIASe], Eurodaci, SISi, 

[ECRIS-TCN-süsteemi] ja Europoli 

andmete eesmärke. Euroopa 

otsinguportaal, mis võimaldab teha 

samaaegselt päringuid kõigist asjaomastest 

ELi infosüsteemidest, Europoli andmetest 

ja Interpoli andmebaasidest, peaks toimima 

ühe akna ehk teadete vahendamise 

süsteemina, mille kaudu saab teha 

otsinguid eri kesksüsteemidest ja saada 

tõrgeteta vajalikku teavet, järgides 

täielikult alussüsteemide juurdepääsu 

kontrolli ja andmekaitse nõudeid. 

(13) Tuleks luua Euroopa 

otsinguportaal, et edendada liikmesriikide 

ametiasutuste ja liidu ametite tehnilist 

suutlikkust tagada juurdepääs nende 

ülesannete täitmiseks vajalikele liidu 

infosüsteemidele, Europoli andmetele ja 

Interpoli andmebaasidele kooskõlas 

vastavate juurdepääsuõigustega ja toetada 

riiki sisenemise ja riigist lahkumise 

süsteemi, VISi, [ETIASe], Eurodaci, SISi, 

[ECRIS-TCN-i] ja Europoli andmete 

eesmärke. Euroopa otsinguportaal, mis 

võimaldab teha samaaegselt päringuid 

kõigist asjaomastest liidu infosüsteemidest, 

Europoli andmetest ja Interpoli 

andmebaasidest, peaks toimima ühe akna 

ehk teadete vahendamise süsteemina, mille 

kaudu saab teha otsinguid eri 

kesksüsteemidest ja saada tõrgeteta 

vajalikku teavet, järgides täielikult 

alussüsteemide juurdepääsu kontrolli ja 

andmekaitse nõudeid. 

 (Muudatusettepanekut, mille kohaselt „ELi 

asutused“ muudetakse „liidu ametiteks“, 

kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle 

vastuvõtmise korral tehakse vastavad 
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muudatused kogu tekstis.) 

Or. en 

Selgitus 

Artiklina 37a lisati uus artikkel, et kajastada vajadust, et kõik koostalitlusvõime komponendid 

peaksid tagama kiire, sujuva, tõhusa ja kontrollitud juurdepääsu ning täieliku kättesaadavuse 

kooskõlas artikli 53 lõikega 1. See ei peaks puudutama üksnes Euroopa otsinguportaali. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Et tagada kõigi ELi infosüsteemide 

kiire ja süstemaatiline kasutamine, tuleks 

Euroopa otsinguportaali kasutada päringute 

tegemiseks ühisest isikuandmete hoidlast, 

riiki sisenemise ja riigist lahkumise 

süsteemist, VISist, [ETIASest], Eurodacist 

ja [ECRIS-TCN-süsteemist]. Samas tuleks 

tehnilise varumenetlusena säilitada riiklik 

ühendus ELi infosüsteemidega. Liidu 

asutused peaksid samuti kasutama 

Euroopa otsinguportaali, et teha päringuid 

kesksest SISist vastavalt oma 

juurdepääsuõigustele ja täita oma 

ülesandeid. Euroopa otsinguportaal peaks 

olema lisavõimalus päringute tegemiseks 

kesksest SISist, Europoli andmetest ja 

Interpoli süsteemidest, täiendades 

olemasolevaid sihtotstarbelisi liideseid. 

(16) Et tagada kõigi liidu 

infosüsteemide kiire ja süstemaatiline 

kasutamine, tuleks Euroopa otsinguportaali 

kasutada päringute tegemiseks ühisest 

isikuandmete hoidlast, riiki sisenemise ja 

riigist lahkumise süsteemist, VISist, 

[ETIASest], Eurodacist ja [ECRIS-TCN-

ist]. Luua tuleks liidu keskne Euroopa 

otsinguportaali varusüsteem, et pakkuda 

Euroopa otsinguportaali rikke korral 

kõiki selle funktsioone ja sarnast 

toimimise taset. Samas tuleks tehnilise 

varumenetlusena säilitada riiklik ühendus 

liidu infosüsteemidega. Liidu ametid 

peaksid samuti kasutama Euroopa 

otsinguportaali, et teha päringuid kesksest 

SISist vastavalt oma juurdepääsuõigustele 

ja täita oma ülesandeid. Euroopa 

otsinguportaal peaks olema lisavõimalus 

päringute tegemiseks kesksest SISist, 

Europoli andmetest ja Interpoli 

süsteemidest, täiendades olemasolevaid 

sihtotstarbelisi liideseid.  

Or. en 
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Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Biomeetrilised andmed, nagu 

sõrmejäljed ja näokujutised, on ainulaadsed 

ja seega isiku tuvastamiseks palju 

usaldusväärsemad kui tähtnumbrilised 

andmed. Ühine biomeetrilise võrdlemise 

teenus peaks olema tehniline vahend 

asjakohaste ELi infosüsteemide ja muude 

koostalitluse komponentide töö 

tugevdamiseks ja hõlbustamiseks. Ühise 

biomeetrilise võrdlemise teenuse peamine 

eesmärk peaks olema tuvastada hõlpsamalt 

isik, kes võib olla registreeritud eri 

andmebaasides, võrreldes tema 

biomeetrilisi andmeid eri süsteemides ja 

kasutades viie eri süsteemi komponentide 

asemel ühtainust tehnoloogilist 

komponenti. Ühine biomeetrilise 

tuvastamise teenus peaks aitama kaasa 

turvalisusele ja andma kasu rahalisest, 

hoolduse ja toimimise seisukohast, sest iga 

süsteemi eri komponentide asemel 

kasutatakse ühtainust tehnoloogilist 

komponenti. Kõik sõrmejälgede 

automaatse tuvastamise süsteemid, 

sealhulgas need, mida praegu kasutatakse 

Eurodaci, VISi ja SISi puhul, kasutavad 

biomeetrilisi malle, mis koosnevad tegelike 

biomeetriliste proovide erisuste 

ekstraktimisel saadud andmetest. Ühine 

biomeetrilise tuvastamise teenus peaks 

koondama kõik need biomeetrilised mallid 

ja säilitama need ühes kohas, mis 

hõlbustaks süsteemidevahelist võrdlemist 

biomeetriliste andmete alusel ning 

võimaldaks mastaabisäästu ELi 

kesksüsteemide arendamisel ja 

hooldamisel. 

(17) Biomeetrilised andmed, nagu 

sõrmejäljed ja näokujutised, on ainulaadsed 

ja seega isiku tuvastamiseks palju 

usaldusväärsemad kui tähtnumbrilised 

andmed. Ühine biomeetrilise võrdlemise 

teenus peaks olema tehniline vahend 

asjakohaste liidu infosüsteemide, Europoli 

andmete tõhusa kasutamise ja muude 

koostalitluse komponentide töö 

tugevdamiseks ja hõlbustamiseks. Ühise 

biomeetrilise võrdlemise teenuse peamine 

eesmärk peaks olema tuvastada hõlpsamalt 

isik, kes võib olla registreeritud eri 

andmebaasides, võrreldes tema 

biomeetrilisi andmeid eri liidu 

infosüsteemides ja kasutades viie eri 

süsteemi komponentide asemel ühtainust 

tehnoloogilist komponenti. Ühine 

biomeetrilise tuvastamise teenus peaks 

aitama kaasa turvalisusele ja andma kasu 

rahalisest, hoolduse ja toimimise 

seisukohast, sest iga süsteemi eri 

komponentide asemel kasutatakse 

ühtainust tehnoloogilist komponenti. Kõik 

sõrmejälgede automaatse tuvastamise 

süsteemid, sealhulgas need, mida praegu 

kasutatakse Eurodaci, VISi ja SISi puhul, 

kasutavad biomeetrilisi malle, mis 

koosnevad tegelike biomeetriliste proovide 

erisuste ekstraktimisel saadud andmetest. 

Ühine biomeetrilise tuvastamise teenus 

peaks koondama kõik need biomeetrilised 

mallid ja säilitama need ühes kohas, mis 

hõlbustaks süsteemidevahelist võrdlemist 

biomeetriliste andmete alusel ning 

võimaldaks mastaabisäästu liidu 

kesksüsteemide arendamisel ja 

hooldamisel. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) Ühises isikuandmete hoidlas peaks 

riiki sisenemise ja riigist lahkumise 

süsteemis, VISis, [ETIASes], Eurodacis ja 

[ECRIS-TCN-süsteemis] registreeritud 

kolmandate riikide kodanike isiku- ja 

biomeetriliste andmete jaoks olema ühine 

konteiner, mis on nende süsteemide ühine 

komponent ning milles säilitatakse 

kõnealuseid andmeid ja on võimalik 

päringuid teha. 

(25) Ühises isikuandmete hoidlas peaks 

riiki sisenemise ja riigist lahkumise 

süsteemis, VISis, [ETIASes], Eurodacis ja 

[ECRIS-TCN-is] registreeritud kolmandate 

riikide kodanike isiku- ja biomeetriliste 

andmete jaoks olema ühine konteiner, mis 

on nende süsteemide ühine komponent 

ning milles säilitatakse kõnealuseid 

andmeid ja on võimalik päringuid teha. 

Luua tuleks liidu keskne ühise 

isikuandmete hoidla varusüsteem, et 

pakkuda ühise isikuandmete hoidla rikke 

korral kõiki selle funktsioone ja sarnast 

toimimise taset.  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 27 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(27) Et tagada isiku õige tuvastamine, 

tuleks ebaseadusliku rände tõkestamise ja 

selle vastu võitlemise eest vastutavatel 

liikmesriikide pädevatel asutustel ja 

direktiivi 2016/680 artikli 3 lõikes 7 

määratletud pädevatel asutustel lubada teha 

päringuid ühisest isikuandmete hoidlast, 

kasutades selleks asjaomase isiku 

isikusamasuse kontrollimise käigus saadud 

biomeetrilisi andmeid. 

(27) Kui liikmesriigi politseiasutus ei 

ole suutnud isikut tuvastada ühisest 

isikuandmete hoidlast tehtud päringu 

alusel, kasutades selleks reisidokumenti 

või selle isiku esitatud identiteediandmeid, 

või kui tekib kahtlus reisidokumendi 

ehtsuse või selle omaniku isiku suhtes, 

tuleks ebaseadusliku rände tõkestamise ja 

selle vastu võitlemise eest vastutavatel 

liikmesriikide pädevatel asutustel ja 

direktiivi 2016/680 artikli 3 lõikes 7 

määratletud pädevatel asutustel lubada teha 

päringuid ühisest isikuandmete hoidlast, 

kasutades selleks asjaomase isiku 

isikusamasuse kontrollimise käigus saadud 

biomeetrilisi andmeid, et tagada selle isiku 
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õige tuvastamine. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(28) Kui isiku biomeetrilisi andmeid ei 

saa kasutada või biomeetriliste andmete 

alusel ei õnnestu päringut teha, tuleks 

päring teha isiku identiteediandmete ja 

reisidokumendi andmete alusel. Kui 

päringust selgub, et ühises isikuandmete 

hoidlas on kõnealuse isiku kohta 

andmeid, peaks liikmesriigi 

ametiasutustel olema juurdepääs selle 

isiku kohta ühises isikuandmete hoidlas 

säilitatavatele identiteediandmetele, ilma 

et talle antakse mis tahes teavet selle 

kohta, millise ELi infosüsteemi alla 

andmed kuuluvad. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 37 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(37) Mitme identiteedi detektor peaks 

looma eri ELi infosüsteemides säilitatavate 

andmete vahelisi linke ja neid mitme 

identiteedi tuvastamiseks säilitama, täites 

nõnda heausksete reisijate isikusamasuse 

kontrollimise lihtsustamise ja 

identiteedipettuste vastu võitlemise 

eesmärke. Mitme identiteedi detektor peaks 

sisaldama linke üksnes nende isikute 

puhul, kelle kohta on andmeid rohkem kui 

(37) Mitme identiteedi detektor peaks 

looma eri liidu infosüsteemides 

säilitatavate andmete vahelisi linke ja neid 

mitme identiteedi tuvastamiseks säilitama, 

täites nõnda heausksete reisijate 

isikusamasuse kontrollimise lihtsustamise 

ja identiteedipettuste vastu võitlemise 

eesmärke. Mitme identiteedi detektor peaks 

sisaldama linke üksnes nende isikute 

puhul, kelle kohta on andmeid rohkem kui 
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ühes ELi infosüsteemis, ning piirduma 

vaid nende andmetega, mis on vajalikud 

selleks, et kontrollida, kas isik on eri 

süsteemides registreeritud seaduslikult või 

ebaseaduslikult eri biograafiliste 

identiteetide all, või täpsustada, et kaks 

isikut, kellel on sarnased biograafilised 

andmed, ei pruugi olla üks ja sama isik. 

Euroopa otsinguportaali ja ühise 

biomeetrilise võrdlemise teenuse kaudu 

toimuv andmete töötlemine eri süsteemides 

sisalduvate isiklike toimikute linkimiseks 

peaks piirduma minimaalselt vajalikuga, 

mistõttu on see piiratud mitme identiteedi 

tuvastamisega ajal, kui mõnda ühisesse 

isikuandmete hoidlasse kuuluvasse 

infosüsteemi ja SISi lisatakse uusi 

andmeid. Mitme identiteedi detektor peaks 

sisaldama kaitsemeetmeid võimaliku 

diskrimineerimise või ebasoodsate otsuste 

vastu selliste isikute puhul, kellel on mitu 

seaduslikku identiteeti. 

ühes liidu infosüsteemis, ning piirduma 

vaid nende andmetega, mis on vajalikud 

selleks, et kontrollida, kas isik on eri 

süsteemides registreeritud seaduslikult või 

ebaseaduslikult eri biograafiliste 

identiteetide all, või täpsustada, et kaks 

isikut, kellel on sarnased biograafilised 

andmed, ei pruugi olla üks ja sama isik. 

Euroopa otsinguportaali ja ühise 

biomeetrilise võrdlemise teenuse kaudu 

toimuv andmete töötlemine eri süsteemides 

ja Europoli andmebaasis sisalduvate 

isiklike toimikute linkimiseks peaks 

piirduma minimaalselt vajalikuga, mistõttu 

on see piiratud mitme identiteedi 

tuvastamisega ajal, kui mõnda ühisesse 

isikuandmete hoidlasse kuuluvasse liidu 

infosüsteemi ja SISi lisatakse uusi 

andmeid. Mitme identiteedi detektor peaks 

sisaldama kaitsemeetmeid võimaliku 

diskrimineerimise või ebasoodsate otsuste 

vastu selliste isikute puhul, kellel on mitu 

seaduslikku identiteeti.  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 43 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (43 a) eu-LISA peaks koostalitlusvõime 

komponendid töötama välja ja neid 

haldama nii, et tagada kiire, sujuv, tõhus 

ja kontrollitud juurdepääs, selliste 

komponentide täielik kättesaadavus ning 

päringule vastamiseks kuluv aeg, mis on 

kooskõlas liikmesriikide ametiasutuste 

tegevusvajadustega. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 52 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(52) „(...) Vastavalt määruse (EÜ) nr 

45/2001 artikli 28 lõikele 2 on 

konsulteeritud Euroopa 

Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma 

arvamuse …“. 

(52) Vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 

artikli 28 lõikele 2 on konsulteeritud 

Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes 

esitas oma arvamuse 16. aprillil 2018.  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 53 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(53) Konfidentsiaalsuse osas tuleks 

kohaldada Euroopa Liidu ametnike 

personalieeskirjade ning liidu muude 

teenistujate teenistustingimuste 

asjakohaseid sätteid ka ametnike ja muude 

teenistujate suhtes, kelle tööülesanded on 

seotud SISiga. 

(53) Konfidentsiaalsuse osas tuleks 

kohaldada Euroopa Liidu ametnike 

personalieeskirjade ning liidu muude 

teenistujate teenistustingimuste 

asjakohaseid sätteid ka ametnike ja muude 

teenistujate suhtes, kelle tööülesanded on 

seotud mis tahes koostalitluse 

komponendi kaudu kättesaadavate 

andmetega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 58 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(58) Et esimese astme kontrollide 

ooteaeg ei pikeneks, tuleks siiski muuta 

määrust (EL) 2016/399, et kehtestada 

piirivalveametnikele kohustus suunata 

kolmanda riigi kodanik teise astme 

välja jäetud 
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kontrolli juhul, kui Euroopa 

otsinguportaali kaudu mitme identiteedi 

detektorist tehtava päringu tulemusena 

selgub kollase või punase lingi olemasolu. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 59 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(59) Kui Euroopa otsinguportaali kaudu 

mitme identiteedi detektorist tehtava 

päringu tulemuseks on kollane või punane 

link, peaks teise astme kontrolli teostav 

piirivalveametnik tegema päringu ühisest 

isikuandmete hoidlast, Schengeni 

infosüsteemist või neist mõlemast, et 

hinnata kontrollitava isiku andmeid, 

kontrollida käsitsi tema erinevaid 

identiteete ja muuta vajaduse korral lingi 

värvi. 

(59) Kui Euroopa otsinguportaali kaudu 

mitme identiteedi detektorist tehtava 

päringu tulemuseks on kollane või punane 

link, peaks piirivalveametnik tegema 

päringu ühisest isikuandmete hoidlast, 

SISist või neist mõlemast, et hinnata 

kontrollitava isiku andmeid, kontrollida 

käsitsi tema erinevaid identiteete ja muuta 

vajaduse korral lingi värvi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva määruse ja 

[infosüsteemide (politsei- ja õiguskoostöö, 

varjupaik ja ränne) koostalitlusvõimet 

käsitleva määrusega 2018/xx] luuakse 

raamistik, et tagada koostalitlusvõime riiki 

sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, 

viisainfosüsteemi (VIS), [ELi reisiinfo ja -

lubade süsteemi (ETIAS)], Eurodaci, 

Schengeni infosüsteemi (SIS) ja 

[kolmandate riikide kodanike suhtes 

1. Käesoleva määruse ja 

[infosüsteemide (politsei- ja õiguskoostöö, 

varjupaik ja ränne) koostalitlusvõimet 

käsitleva määrusega 2018/xx] luuakse 

raamistik, et tagada koostalitlusvõime riiki 

sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, 

viisainfosüsteemi (VIS), [ELi reisiinfo ja -

lubade süsteemi (ETIAS)], Eurodaci, 

Schengeni infosüsteemi (SIS) ja 

[kolmandate riikide kodanike suhtes 
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kohaldatava Euroopa karistusregistrite 

infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteemi)] 

vahel, et kõnealused süsteemid ja nendes 

sisalduvad andmed täiendaksid üksteist. 

kohaldatava Euroopa karistusregistrite 

infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteemi)] 

vahel. 

Or. en 

Selgitus 

Komisjoni ettepaneku selle lõike viimane osa eesmärk ei ole selge ja see ei tundu vajalik. 

Seetõttu on parem see kustutada. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Käesolevas määruses nähakse 

samuti ette sätted andmekvaliteedi nõuete, 

universaalse sõnumivormingu ning 

aruandluse ja statistika keskse teabehoidla 

kohta ning kehtestatakse liikmesriikide ja 

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel 

Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-

süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa 

Ameti (eu-LISA) kohustused seoses 

koostalitluse komponentide kavandamise ja 

toimimisega. 

3. Käesolevas määruses nähakse 

samuti ette sätted andmekvaliteedi nõuete, 

universaalse sõnumivormingu ning 

aruandluse ja statistika keskse teabehoidla 

kohta ning kehtestatakse liikmesriikide ja 

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel 

Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-

süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa 

Ameti (eu-LISA) kohustused seoses 

koostalitluse komponentide kavandamise, 

väljatöötamise ja toimimisega.  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Määrusega muudetakse ka 

menetlusi ja tingimusi, mille kohaselt 

liikmesriikide õiguskaitseasutused ja 

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet 

(Europol) saavad juurdepääsu riiki 

sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile, 

4. Määrusega muudetakse ka 

menetlusi ja tingimusi, mille kohaselt 

liikmesriikide määratud asutused ja 

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet 

(Europol) saavad juurdepääsu riiki 

sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile, 
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viisainfosüsteemile (VIS), [ELi reisiinfo ja 

-lubade süsteemile (ETIAS)] ja Eurodacile 

terroriaktide või muude nende 

pädevusalasse kuuluvate raskete 

kuritegude tõkestamise, avastamise ja 

uurimise eesmärgil. 

VISile, [ETIASele] ja Eurodacile 

terroriaktide või muude raskete kuritegude 

tõkestamise, avastamise ja uurimise 

eesmärgil. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Käesolev määrus annab õiguse 

kontrollida ka määruse kohaldamisalasse 

kuuluvates liidu infosüsteemides 

säilitatavaid isiku erinevaid 

identiteediandmeid ja eri identiteete ning 

lõikes 2 sätestatud koostalitluse 

komponentidega mittehõlmatud 

identiteediandmeid ja identiteete. Samuti 

võimaldab käesolev määrus 

liikmesriikidel kasutada siseriiklikke 

õiguslikke meetmeid, et anda 

politseiasutustele volitused teha ühisest 

isikuandmete hoidlast päringuid üksnes 

isiku isikusamasuse tuvastamise 

eesmärgil.  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Koostalitluse eesmärgid Eesmärgid 

Or. en 
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Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) isikute õige tuvastamise tagamine; (a) liidu infosüsteemides 

registreeritud kolmandate riikide 

kodanike õige tuvastamise lihtsustamine;  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) ELi infosüsteemide 

andmekvaliteedi nõuete parandamine ja 

ühtlustamine; 

(c) liidu infosüsteemides hoitavate 

andmete kvaliteedi parandamine ja 

ühtlustamine;  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) liikmesriikides olemasolevate ja 

tulevaste ELi infosüsteemide tehnilise ja 

operatiivse rakendamise toetamise kaudu; 

(d) liidu infosüsteemide, Europoli 

andmete ja Interpoli andmebaaside 

tõhusa kasutamise tagamise kaudu, 

lihtsustades ametiasutuste jaoks neile 

juurdepääsu kooskõlas nende 

juurdepääsuõigustega ning vastavaid 

süsteeme reguleerivates õigusaktides 

sätestatud eesmärkidega;  

Or. en 
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Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) riiki sisenemise ja riigist lahkumise 

süsteemile, VISile, [ETIASele] ja 

Eurodacile õiguskaitse eesmärgil 

juurdepääsu andmise tingimuste 

ühtlustamise kaudu; 

(f) riiki sisenemise ja riigist lahkumise 

süsteemile, VISile, [ETIASele] ja 

Eurodacile õiguskaitse eesmärgil 

juurdepääsu andmise tingimuste 

ühtlustamise ja lihtsustamise kaudu;  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) „piirivalveasutus“ – 

piirivalveametnik, kellele on siseriikliku 

õiguse kohaselt tehtud ülesandeks teostada 

kontrolli piiril; 

(3) „piirivalveasutus“ – 

piirivalveametnik, kellele on siseriikliku 

õiguse kohaselt tehtud ülesandeks teostada 

kontrolli piiril, nagu see on määratletud 

määruse (EL) 2016/399 artikli 2 

punktis 11;  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) „sõrmejälgede andmed“ – isiku 

sõrmejälgede andmed; 

(10) „sõrme- ja peopesajälgede 

andmed“ – andmed sõrme- ja 

peopesajälgede kohta, mis võimaldavad 

tänu unikaalsusele ja võrdluspunktidele 

teha täpseid ja usaldusväärseid võrdlusi 
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isiku identiteedi tuvastamiseks;  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) „ELi infosüsteemid“ – 

suuremahulised IT-süsteemid, mida 

haldab eu-LISA; 

(18) „liidu infosüsteemid“ – riiki 

sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, 

VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS ning 

[ECRIS-TCN], mida haldab eu-LISA;  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) „Europoli andmed“ – Europolile 

määruse (EL) 2016/794 artikli 18 lõike 2 

punktis a osutatud eesmärgil edastatud 

isikuandmed; 

(19) „Europoli andmed“ – Europoli 

poolt määruse (EL) 2016/794 artikli 18 

lõike 2 punktides a–c osutatud 

eesmärkidel töödeldavad isikuandmed; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) „terroriakt“ – liikmesriigi õiguse 

rikkumine, mis vastab ühele direktiivis 

(EL) 2017/541 osutatud õigusrikkumistest 

või on sellega samaväärne; 

(25) „terroriakt“ – liikmesriigi õiguse 

rikkumine, mis vastab ühele direktiivi (EL) 

2017/541 artiklites 3–14 osutatud 

õigusrikkumistest või on nende 
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liikmesriikide puhul, kelle jaoks see 

direktiiv ei ole siduv, ühe sellise 

õigusrikkumisega samaväärne; 

Or. en 

Selgitus 

On soovitav välja öelda, et mõiste „samaväärne“ kehtib üksnes nende riikide puhul, kelle 

jaoks terrorismivastast võitlust käsitlev direktiiv ei ole siduv. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 31 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(31) „SIS“ – [riigipiiri ületamise 

kontrolli valdkonda käsitlevas SISi 

määruses, õiguskaitse valdkonda käsitlevas 

SISi määruses ja ebaseaduslikku 

tagasipöördumist käsitlevas SISi määruses] 

osutatud Schengeni infosüsteem; 

(31) „SIS“ – [riigipiiri ületamise 

kontrolli valdkonda käsitlevas SISi 

määruses, õiguskaitse valdkonda käsitlevas 

SISi määruses ja tagasipöördumist 

käsitlevas SISi määruses] osutatud 

Schengeni infosüsteem; 

 (Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 

teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 

tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.) 

Or. en 

Selgitus 

Parandab vea. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 33 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(33) „Euroopa otsinguportaal“ – 

artiklis 6 osutatud Euroopa 

otsinguportaal; 

välja jäetud 

Or. en 
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Selgitus 

Tegemist ei ole määratluse, vaid lühendi selgitusega. Lühendid tuuakse teksti sisse ja 

selgitatakse artiklis 1. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 34 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(34) „ühine biomeetrilise võrdlemise 

teenus“ – artiklis 15 osutatud ühine 

biomeetrilise võrdlemise teenus; 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Tegemist ei ole määratluse, vaid lühendi selgitusega. Lühendid tuuakse teksti sisse ja 

selgitatakse artiklis 1. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 35 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(35) „ühine isikuandmete hoidla“ – 

artiklis 17 osutatud ühine isikuandmete 

hoidla; 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Tegemist ei ole määratluse, vaid lühendi selgitusega. Lühendid tuuakse teksti sisse ja 

selgitatakse artiklis 1. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 36 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(36) „mitme identiteedi detektor“ – 

artiklis 25 osutatud mitme identiteedi 

detektor; 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Tegemist ei ole määratluse, vaid lühendi selgitusega. Lühendid tuuakse teksti sisse ja 

selgitatakse artiklis 1. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 37 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(37) „aruandluse ja statistika 

keskhoidla“ – artiklis 39 osutatud 

aruandluse ja statistika keskhoidla. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Tegemist ei ole määratluse, vaid lühendi selgitusega. Lühendid tuuakse teksti sisse ja 

selgitatakse artiklis 1. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Diskrimineerimiskeeld Diskrimineerimiskeeld ja põhiõigused 

Or. en 
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Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva määruse raames toimuva 

isikuandmete töötlemise käigus ei tohi 

diskrimineerida isikuid soo, rassilise või 

etnilise päritolu, usutunnistuse või 

veendumuste, puude, vanuse või 

seksuaalse sättumuse alusel. Sellisel 

töötlemisel tuleb täiel määral austada 

inimväärikust ja isikupuutumatust. Erilist 

tähelepanu tuleb pöörata lastele, eakatele ja 

puudega inimestele. 

Käesoleva määruse raames toimuva 

isikuandmete töötlemise käigus ei tohi 

diskrimineerida isikuid soo, rassi, 

nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, 

geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse 

või veendumuste, poliitiliste või muude 

arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, 

varalise seisundi, sünnipära, puude, 

vanuse või seksuaalse sättumuse alusel. 

Sellisel töötlemisel tuleb täiel määral 

austada inimväärikust ja isikupuutumatust 

ning põhiõigusi, sealhulgas õigust eraelu 

puutumatusele ja isikuandmete kaitsele. 

Erilist tähelepanu tuleb pöörata lastele, 

eakatele ja puudega inimestele. 

Esmajärjekorras tuleb arvesse võtta lapse 

huve. 

Or. en 

Selgitus 

Soovitatav on viia artikkel kooskõlla ETIASe puhul saavutatud kokkuleppega ja viia 

diskrimineerimise alused vastavusse harta artiklis 21 sätestatud alustega. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Euroopa otsinguportaal luuakse, et 

tagada liikmesriikide ametiasutustele ja 

ELi asutustele kiire, sujuv, tõhus, 

süstemaatiline ja kontrollitud juurdepääs 

nende juurdepääsuõigustega kooskõlas 

olevate ülesannete täitmiseks vajalikele 

ELi infosüsteemidele, Europoli andmetele 

ja Interpoli andmebaasidele ning et toetada 

riiki sisenemise ja riigist lahkumise 

1. Euroopa otsinguportaal luuakse, et 

lihtsustada liikmesriikide ametiasutuste ja 

liidu ametite jaoks juurdepääsu liidu 
infosüsteemidele, Europoli andmetele ja 

Interpoli andmebaasidele nende 

ametiasutuste ja ametite ülesannete 

täitmiseks ja kooskõlas nende 

juurdepääsuõigustega riiki sisenemise ja 

riigist lahkumise süsteemile, VISile, 
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süsteemi, VISi, [ETIASe], Eurodaci, SISi, 

[ECRIS-TCN-süsteemi] ja Europoli 

andmete eesmärke. 

[ETIASele], Eurodacile, SISile, [ECRIS-

TCN-ile] ja Europoli andmetele ning 

nende andebaaside eesmärkidega. 

Or. en 

Selgitus 

Artiklina 37 a lisati uus artikkel, et kajastada vajadust, et kõik koostalitlusvõime komponendid 

(mitte ainult Euroopa otsinguportaal) peaksid tagama kiire, sujuva, tõhusa ja kontrollitud 

juurdepääsu ning täieliku kättesaadavuse kooskõlas artikli 53 lõikega 1. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) turvaline sidekanal Euroopa 

otsinguportaali, liikmesriikide ja nende ELi 

asutuste vahel, kellel on õigus kasutada 

Euroopa otsinguportaali kooskõlas liidu 

õigusega; 

(b) turvaline sidekanal Euroopa 

otsinguportaali, liikmesriikide ja nende 

liidu ametite vahel, kellel on õigus 

kasutada Euroopa otsinguportaali; 

Or. en 

Selgitus 

Viide liidu õigusele sisaldub lõikes 1. See ei kuulu lõikesse, milles kirjeldatakse IT-

arhitektuuri. Samuti ei ole mõiste „liidu õigus“ piisavalt täpne. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) keskne liidu Euroopa 

otsinguportaali varusüsteem, mis suudaks 

pakkuda Euroopa otsinguportaali rikke 

korral kõiki selle funktsioone ja sarnast 

toimimise taset. Euroopa otsinguportaal 

ja selle varusüsteem asuvad eu-LISA 

tehnilistes keskustes.  
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Euroopa otsinguportaali võivad 

kasutada üksnes need liikmesriikide 

ametiasutused ja ELi asutused, kellel on 

juurdepääs riiki sisenemise ja riigist 

lahkumise süsteemile, [ETIASele], VISile, 

SISile, Eurodacile, [ECRIS-TCN-

süsteemile], ühisele isikuandmete hoidlale, 

mitme identiteedi detektorile ning Europoli 

andmetele ja Interpoli andmebaasidele 

kooskõlas sellist juurdepääsu reguleeriva 

liidu või siseriikliku õigusega. 

1. Euroopa otsinguportaali võivad 

kasutada üksnes need liikmesriikide 

ametiasutused ja liidu ametid, kellel on 

juurdepääs riiki sisenemise ja riigist 

lahkumise süsteemile, [ETIASele], VISile, 

SISile, Eurodacile, [ECRIS-TCN-ile] 

kooskõlas neid liidu infosüsteeme 

reguleerivate õigusaktidega, ühisele 

isikuandmete hoidlale, mitme identiteedi 

detektorile kooskõlas käesoleva 

määrusega ning Europoli andmetele 

kooskõlas määrusega (EL) 2016/794 ja 

Interpoli andmebaasidele kooskõlas sellist 

juurdepääsu reguleeriva liidu või 

siseriikliku õigusega. 

Or. en 

Selgitus 

On oluline olla väga täpselt viidata eri süsteemide juurdepääsu õiguslikule alusele. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Asjaomased liikmesriikide ametiasutused 

ja liidu ametid võivad kasutada Euroopa 

otsinguportaali ja sealt saadud andmeid 

üksnes neid liidu infosüsteeme 

reguleerivates õigusaktides ja käesolevas 

määruses sätestatud eesmärkidel.  

Or. en 
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Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) päringu tegemiseks kasutatavad 

andmeväljad; 

(a) andmeväljad, mida võidakse 

päringu tegemiseks kasutada;  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) ELi infosüsteemid, Europoli 

andmed ja Interpoli andmebaasid, millest 

tehakse ja võidakse teha päringuid ja 

millest kasutaja saab vastuse; ning 

(b) Liidu infosüsteemid, Europoli 

andmed, Interpoli andmebaasid, ja nende 

süsteemide elemendid, millest võidakse 

teha päringuid ja millest kasutaja saab 

vastuse; artikli 22 alusel andmepäringut 

tegev kasutaja saab üksnes „on/ei ole“ 

teate, kui kasutajal on õigus teha keskses 

juurdepääsupunktis päringut üksiku liidu 

infosüsteemi andmete kohta, mis andis 

päringutabamuse kooskõlas seda süsteemi 

reguleeriva õigusaktiga;  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 

63 vastu delegeeritud õigusaktid, et 

määrata kindlaks artikli 7 lõikes 1 osutatud 

Euroopa otsinguportaali kasutajate lõikes 1 

2. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 

63 vastu delegeeritud õigusaktid, et 

määrata kindlaks artikli 7 lõikes 1 osutatud 

Euroopa otsinguportaali kasutajate lõikes 1 
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osutatud profiilide tehnilised üksikasjad. osutatud profiilide tehnilised üksikasjad 

vastavalt nende juurdepääsuõigustele, 

nagu need on sätestatud liidu 

infosüsteeme reguleerivates õigusaktides 

ja asjakohasel juhul liikmesriigi 

õigusaktides.  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Euroopa otsinguportaali kasutajad 

sisestavad päringu tegemiseks Euroopa 

otsinguportaali andmed kooskõlas oma 

kasutajaprofiili ja juurdepääsuõigustega. 

Euroopa otsinguportaal teeb kasutaja 

sisestatud andmetega samaaegselt päringu 

riiki sisenemise ja riigist lahkumise 

süsteemist, [ETIASest], VISist, SISist, 

Eurodacist, [ECRIS-TCN-süsteemist], 

ühisest isikuandmete hoidlast ning 

Europoli andmetest ja Interpoli 

andmebaasidest. 

1. Euroopa otsinguportaali kasutajad 

sisestavad päringu tegemiseks Euroopa 

otsinguportaali andmed kooskõlas oma 

artikli 8 kohaselt loodud Euroopa 

otsinguportaali kasutajaprofiili ja 

juurdepääsuõigustega. Euroopa 

otsinguportaal teeb kasutaja sisestatud 

andmetega samaaegselt päringu riiki 

sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist, 

[ETIASest], VISist, SISist, Eurodacist, 

[ECRIS-TCN-ist], ühisest isikuandmete 

hoidlast ning Europoli andmetest ja 

Interpoli andmebaasidest.  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Euroopa otsinguportaali kaudu 

tehtud päringu tulemusena saadetakse riiki 

sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist, 

[ETIASest], VISist, SISist, Eurodacist, 

[ECRIS-TCN-süsteemist], ühisest 

isikuandmete hoidlast, mitme identiteedi 

4. Euroopa otsinguportaali kaudu 

tehtud päringu tulemusena saadetakse riiki 

sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist, 

[ETIASest], VISist, SISist, Eurodacist, 

[ECRIS-TCN-ist], ühisest isikuandmete 

hoidlast, mitme identiteedi detektorist, 
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detektorist, Europoli andmetest ja Interpoli 

andmebaasidest neis sisalduvad andmed. 

Europoli andmetest ja Interpoli 

andmebaasidest neis sisalduvad andmed. 

Euroopa otsinguportaal annab 

kasutajatele vastused niipea, kui andmed 

muutuvad neist ühes süsteemis 

kättesaadavaks. Euroopa otsinguportaali 

kasutajale saadetavad vastused on 

kordumatud ja sisaldavad kõiki andmeid, 

millele kasutajal on liidu või liikmesriigi 

õiguse kohaselt juurdepääs. Piiramata 

artikli 20 kohaldamist märgitakse 

Euroopa otsinguportaali saadetud 

vastuses, millisesse liidu infosüsteemi või 

andmebaasi andmed kuuluvad.  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kui päring tehakse Interpoli 

andmebaasidest, peab Euroopa 

otsinguportaali ülesehitus tagama, et neid 

andmeid, mida Euroopa otsinguportaali 

kasutaja päringu tegemiseks kasutas, ei 

jagata Interpoli andmete omanikega. 

5. Kui päring tehakse Interpoli 

andmebaasidest, peab Euroopa 

otsinguportaali ülesehitus tagama, et 

mingit teavet ei avaldata Interpoli andmete 

omanikule. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Euroopa otsinguportaali 

kasutajale saadetav vastus on kordumatu 

ja sisaldab kõiki andmeid, millele 

kasutajal on liidu õiguse kohaselt 

juurdepääs. Vajaduse korral märgitakse 

välja jäetud 
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Euroopa otsinguportaali saadetud 

vastuses, millisesse infosüsteemi või 

andmebaasi andmed kuuluvad. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ilma et see piiraks [riiki sisenemise 

ja riigist lahkumise süsteemi käsitleva 

määruse artikli 46], määruse (EÜ) nr 

767/2008 artikli 34, [ETIASe ettepaneku 

artikli 59] ja riigipiiri ületamise kontrolli 

valdkonda käsitleva SISi määruse artiklite 

12 ja 18 kohaldamist, peab eu-LISA 

kõikide Euroopa otsinguportaali raames 

tehtavate andmetöötlustoimingute logisid. 

Need logid sisaldavad eelkõige järgmist: 

1. Ilma et see piiraks [riiki sisenemise 

ja riigist lahkumise süsteemi käsitleva 

määruse artikli 46], määruse (EÜ) nr 

767/2008 artikli 34, [ETIASe ettepaneku 

artikli 59] ja riigipiiri ületamise kontrolli 

valdkonda käsitleva SISi määruse artiklite 

12 ja 18 kohaldamist, peab eu-LISA 

kõikide Euroopa otsinguportaali raames 

tehtavate andmetöötlustoimingute logisid. 

Need logid sisaldavad järgmist: 

Or. en 

Selgitus 

Infosüsteeme käsitlevate õigusaktide vastavad logisid puudutavad sätted ei sisalda sõna 

„eelkõige“, mis on väga ebamäärane. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) liikmesriigi ametiasutus ja Euroopa 

otsinguportaali üksikkasutaja, sealhulgas 

Euroopa otsinguportaali profiil vastavalt 

artiklile 8; 

(a) päringut tegev liikmesriigi 

ametiasutus või liidu amet; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) Euroopa otsinguportaali profiil 

vastavalt artiklile 8; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) kooskõlas siseriiklike normidega, 

või kui see on asjakohane, määrusega 

(EL) 45/2001 päringu teinud isiku 

identifitseerimisandmed. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Peale selle peavad liikmesriigid ja liidu 

ametid logisid päringuid tegeva isiku 

individuaalsete ja kordumatute 

kasutajatunnuste kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui Euroopa otsinguportaali 

kasutamine päringute tegemiseks ühest või 

mitmest artikli 9 lõikes 1 osutatud 

infosüsteemist või ühisest isikuandmete 

hoidlast on tehniliselt võimatu Euroopa 

otsinguportaali rikke tõttu, teavitab eu-

LISA sellest Euroopa otsinguportaali 

kasutajaid. 

1. Kui Euroopa otsinguportaali 

kasutamine päringute tegemiseks ühest või 

mitmest liidu infosüsteemist või ühisest 

isikuandmete hoidlast on tehniliselt 

võimatu Euroopa otsinguportaali rikke 

tõttu, teavitab eu-LISA sellest viivitamatult 

Euroopa otsinguportaali kasutajaid.  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui Euroopa otsinguportaali 

kasutamine päringute tegemiseks ühest või 

mitmest artikli 9 lõikes 1 osutatud 

infosüsteemist või ühisest isikuandmete 

hoidlast on tehniliselt võimatu liikmesriigi 

taristu rikke tõttu, teavitab selle 

liikmesriigi pädev asutus sellest eu-LISAt 

ja komisjoni. 

2. Kui Euroopa otsinguportaali 

kasutamine päringute tegemiseks ühest või 

mitmest liidu infosüsteemist või ühisest 

isikuandmete hoidlast on tehniliselt 

võimatu liikmesriigi taristu rikke tõttu, 

teavitab selle liikmesriigi pädev asutus 

sellest viivitamatult kõiki otsinguportaali 

kasutajaid ning eu-LISAt ja komisjoni.  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Mõlemal juhul ei kohaldata seni, 

kuni tehnilised probleemid on lahendatud, 

artikli 7 lõigetes 2 ja 4 osutatud kohustust 

ja liikmesriigid võivad pääseda artikli 9 

lõikes 1 osutatud infosüsteemidele või 

ühisele isikuandmete hoidlale juurde, 

3. Mõlemal juhul ei kohaldata seni, 

kuni tehnilised probleemid on lahendatud, 

artikli 7 lõigetes 2 ja 4 osutatud kohustust 

ja liikmesriigid pääsevad liidu 

infosüsteemidele või ühisele isikuandmete 

hoidlale juurde, kasutades selleks oma 
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kasutades selleks oma ühtseid riiklikke 

liideseid või riiklikke sidetaristuid. 

ühtseid riiklikke liideseid või riiklikke 

sidetaristuid.  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Kui Euroopa otsinguportaali 

kasutamine päringute tegemiseks ühest 

või mitmest liidu infosüsteemist või 

ühisest isikuandmete hoidlast on 

tehniliselt võimatu liidu ameti taristu 

rikke tõttu, teavitab amet sellest eu-LISAt 

ja komisjoni.  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ühine biomeetrilise võrdlemise 

teenus, mis säilitab biomeetrilisi malle ja 

võimaldab teha biomeetriliste andmete 

alusel päringuid mitmest ELi 

infosüsteemist, luuakse ühise isikuandmete 

hoidla ja mitme identiteedi detektori 

toetamiseks ning riiki sisenemise ja riigist 

lahkumise süsteemi, VISi, Eurodaci, SISi 

ja [ECRIS-TCN-süsteemi] eesmärkide 

toetamiseks. 

1. Ühine biomeetrilise võrdlemise 

teenus, mis säilitab biomeetrilisi malle ja 

võimaldab teha biomeetriliste andmete 

alusel päringuid mitmest liidu 

infosüsteemist, luuakse ühise isikuandmete 

hoidla ja mitme identiteedi detektori 

toetamiseks ning riiki sisenemise ja riigist 

lahkumise süsteemi, VISi, Eurodaci, SISi 

ja [ECRIS-TCN-i] ning määruse (EL) 

2016/794 eesmärkide toetamiseks. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) turvaline sidetaristu ühise 

biomeetrilise võrdlemise teenuse, keskse 

SISi ja ühise isikuandmete hoidla vahel. 

(b) turvaline sidetaristu ühise 

biomeetrilise võrdlemise teenuse, keskse 

SISi, ühise isikuandmete hoidla, liidu 

infosüsteemide ja Europoli vahel.  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) õiguskaitse valdkonda käsitleva 

SISi määruse artikli 20 lõike 3 punktides w 

ja x osutatud andmed; 

(d) [õiguskaitse valdkonda käsitleva 

SISi] määruse artikli 20 lõike 3 punktides 

w ja y osutatud andmed; 

Or. en 

Selgitus 

Parandab vea. Eesmärk ei olnud töödelda DNA-andmeid. 

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) [Eurodaci määruse artikli 13 

punktis a osutatud andmed;] 

(f) [Eurodaci määruse artikli 12 

punktides a ja b, artikli 13 lõike 2 

punktides a ja b ning artikli 14 lõike 2 

punktides a ja b osutatud andmed;]  

Or. en 
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Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt g a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (g a) Europoli poolt määruse (EL) 

2016/794 artikli 18 lõike 2 punktides a–c 

osutatud eesmärkidel töödeldavad 

biomeetrilised andmed.  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Lõikes 1 osutatud andmeid 

säilitatakse kooskõlas artikli 37 lõikes 2 

osutatud kvaliteedinõuetega. 

4. Lõikes 1 osutatud andmeid 

säilitatakse kooskõlas artiklis 37 osutatud 

kvaliteedinõuetega. 

Or. en 

Selgitus 

Parem on viidata kogu artiklile 37 ja mitte üksnes selle lõikele 2, kuna artiklis 37 on osutatud 

mitmele andmekaitse mehhanismile. 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ühises isikuandmete hoidlas ja SISis 

säilitatavate biomeetriliste andmete 

otsimiseks kasutavad ühine isikuandmete 

hoidla ja SIS ühises biomeetrilise 

võrdlemise teenuses säilitatavaid 

biomeetrilisi malle. Biomeetriliste andmete 

alusel tehakse päringuid kooskõlas 

käesolevas määruses, riiki sisenemise ja 

Ühises isikuandmete hoidlas ja SISis 

säilitatavate biomeetriliste andmete 

otsimiseks kasutavad ühine isikuandmete 

hoidla, SIS ja Europoli infosüsteemid 

ühises biomeetrilise võrdlemise teenuses 

säilitatavaid biomeetrilisi malle. 

Biomeetriliste andmete alusel tehakse 

päringuid kooskõlas käesoleva määruse 
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riigist lahkumise süsteemi käsitlevas 

määruses, VISi määruses, Eurodaci 

määruses, [SISi määrustes] ja [ECRIS-

TCN-süsteemi määruses] ette nähtud 

eesmärkidega. 

artikli 12 lõikes 1, riiki sisenemise ja riigist 

lahkumise süsteemi käsitlevas määruses, 

VISi määruses, Eurodaci määruses, [SISi 

määrustes] ja [ECRIS-TCN-süsteemi 

määruses] ette nähtud eesmärkidega. 

Or. en 

Selgitus 

Õiguskindluse tagamiseks on vaja viidata artiklis 12 sätestatud eesmärgile ja mitte kogu 

määrusele üldiselt. 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artiklis 13 osutatud andmeid säilitatakse 

ühises biomeetrilise võrdlemise teenuses 

seni, kuni vastavaid biomeetrilisi andmeid 

säilitatakse ühises isikuandmete hoidlas või 

SISis. 

Artiklis 13 osutatud andmeid säilitatakse 

ühises biomeetrilise võrdlemise teenuses 

seni, kuni vastavaid biomeetrilisi andmeid 

säilitatakse ühises isikuandmete hoidlas 

kooskõlas artikliga 19, SISis või Europoli 

infosüsteemides. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ilma et see piiraks [riiki sisenemise 

ja riigist lahkumise süsteemi käsitleva 

määruse artikli 46], määruse (EÜ) nr 

767/2008 artikli 34 ja [õiguskaitse 

valdkonda käsitleva SISi määruse artiklite 

12 ja 18] kohaldamist, peab eu-LISA 

kõikide ühise biomeetrilise võrdlemise 

teenuse raames tehtavate 

andmetöötlustoimingute logisid. Need 

logid sisaldavad eelkõige järgmist: 

1. Ilma et see piiraks [riiki sisenemise 

ja riigist lahkumise süsteemi käsitleva 

määruse artikli 46], määruse (EÜ) nr 

767/2008 artikli 34 ja [riigipiiri ületamise 

kontrolli valdkonda käsitleva SISi määruse 

artiklite 12 ja 18] kohaldamist, peab eu-

LISA kõikide ühise biomeetrilise 

võrdlemise teenuse raames tehtavate 

andmetöötlustoimingute logisid. Need 

logid sisaldavad järgmist: 
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Or. en 

Selgitus 

Infosüsteeme käsitlevate õigusaktide vastavad logisid puudutavad sätted ei sisalda sõna 

„eelkõige“, mis on väga ebamäärane. Viidata tuleks riigipiiri ületamise kontrolli ja mitte 

õiguskaitse valdkonda käsitleva SISi õigusaktile. Parandab vea. 

 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) päringut tegev liikmesriigi 

ametiasutus või liidu amet; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) päringu tulemused ning tulemuse 

kuupäev ja aeg; 

(f) päringu tulemused ning tulemuse 

kuupäev ja aeg ning liidu infosüsteem, 

kust andmed saadi; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  69 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt g 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(g) kooskõlas siseriiklike normidega, 

või kui see on asjakohane, määrusega 

(EÜ) 45/2001 päringu teinud isiku 

identifitseerimisandmed. 

välja jäetud 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Peale selle peavad liikmesriigid ja liidu 

ametid logisid päringuid tegeva isiku 

individuaalsete ja kordumatute 

kasutajatunnuste kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  71 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) turvaline sidekanal ühise 

isikuandmete hoidla, liikmesriikide ja 

nende ELi asutuste vahel, kellel on liidu 

õiguse kohaselt õigus kasutada Euroopa 

otsinguportaali; 

(b) turvaline sidekanal ühise 

isikuandmete hoidla, liikmesriikide ja 

nende liidu ametite vahel, kellel on liidu ja 

liikmesriigi õiguse kohaselt õigus kasutada 

ühist isikuandmete hoidlat; 

Or. en 

Selgitus 

Viitega ühisele isikuandmete hoidlale parandatakse komisjoni ettepanekus esinev viga. 

 

Muudatusettepanek  72 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 2 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) keskne liidu ühise isikuandmete 

hoidla varusüsteem, mis suudab pakkuda 

ühise isikuandmete hoidla rikke korral 
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kõiki selle funktsioone ja sarnast 

toimimise taset. Ühist isikuandmete 

hoidlat ja selle varusüsteemi võidakse 

käitada samaaegselt. Ühine isikuandmete 

hoidla ja selle varusüsteem asuvad eu-

LISA tehnilistes keskustes. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  73 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui riiki sisenemise ja riigist 

lahkumise süsteemi, VISi ja [ETIASesse] 

lisatakse andmeid, neid muudetakse või 

kustutatakse, toimub ühise isikuandmete 

hoidla isiklikus toimikus säilitatavate 

artiklis 18 osutatud andmete lisamine, 

muutmine ja kustutamine automaatselt. 

1. Dubleerimata vastavate liidu 

infosüsteemide andmeid, kui riiki 

sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, 

VISi ja [ETIASesse] lisatakse andmeid, 

neid muudetakse või kustutatakse, toimub 

ühise isikuandmete hoidla isiklikus 

toimikus säilitatavate artiklis 18 osutatud 

andmete samaaegne lisamine, muutmine ja 

kustutamine automaatselt. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  74 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige -1 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1. Kui liikmesriigi politseiasutus ei 

ole suutnud isikut tuvastada 

reisidokumendi või selle isiku esitatud 

identiteediandmete alusel liikmesriigi 

õiguses sätestatud eeskirju ja menetlusi 

järgides või kui on kahtlusi 

reisidokumendi ehtsuse või selle omaniku 

isiku suhtes, on ametiasutusel õigus teha 

lõigetes 1 ja 2 sätestatud eeskirjade 

kohaselt päring ühises isikuandmete 
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hoidlas. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  75 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui liikmesriigi politseiasutusel on lõikes 2 

osutatud siseriiklike õiguslike meetmete 

kohased volitused, võib ta teha 

isikusamasuse kontrolli käigus saadud 

biomeetrilisi andmeid kasutades ühisest 

isikuandmete hoidlast päringuid üksnes 

isiku isikusamasuse tuvastamise eesmärgil. 

Kui tekib lõikes -1 viidatud olukord ja 

liikmesriigi politseiasutusel on lõikes 2 

osutatud siseriiklike õiguslike meetmete 

kohased volitused, võib ta teha 

isikusamasuse kontrolli käigus saadud 

biomeetrilisi andmeid kasutades ühisest 

isikuandmete hoidlast päringuid üksnes 

füüsiliselt kohaloleva isiku isikusamasuse 

tuvastamise eesmärgil. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  76 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui päringust selgub, et selle isiku 

andmeid säilitatakse ühises isikuandmete 

hoidlas, antakse liikmesriigi asutusele 

juurdepääs päringu tegemiseks artikli 18 

lõikes 1 osutatud andmetes. 

Kui päringust selgub, et selle isiku 

andmeid säilitatakse ühises isikuandmete 

hoidlas, antakse liikmesriigi 

politseiasutusele juurdepääs päringu 

tegemiseks artikli 18 lõikes 1 osutatud 

andmetes. Vastuses ei avaldata, millisesse 

liidu infosüsteemi andmed kuuluvad. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  77 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui isiku biomeetrilisi andmeid ei saa 

kasutada või nende andmete alusel ei 

õnnestu päringut teha, tehakse päring kas 

nii asjaomase isiku identiteediandmete 

kui ka reisidokumendi andmete alusel või 

isiku esitatud identiteediandmete alusel. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  78 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid, kes soovivad 

nimetatud artiklis osutatud võimalust 

kasutada, võtavad vastu siseriiklikud 

õiguslikud meetmed. Nendes meetmetes 

täpsustatakse isikusamasuse kontrollimise 

täpsed, artikli 2 lõike 1 punktides b ja c 

osutatud eesmärkide kohased eesmärgid. 

Liikmesriigid määravad pädevad 

politseiasutused ja kehtestavad sellistel 

kontrollimistel kohaldatavad menetlused, 

tingimused ja kriteeriumid. 

2. Liikmesriigid, kes soovivad 

nimetatud artiklis osutatud võimalust 

kasutada, võtavad vastu siseriiklikud 

õiguslikud meetmed. Nendes meetmetes 

täpsustatakse isikusamasuse kontrollimise 

täpsed, artikli 2 lõike 2 punktis b osutatud 

eesmärkide kohased eesmärgid ja 

kehtestatakse sellistel kontrollimistel 

kohaldatavad menetlused, tingimused ja 

kriteeriumid. Nad määravad pädevad 

politseiasutused. Seda võimalust 

kasutavad liikmesriigid edastavad nende 

riiklike seadusandlike meetmete teksti 

komisjonile. 

Or. en 

Selgitus 

Selliste ELi infosüsteeme kasutavate kontrollide menetlused, tingimused ja kriteeriumid tuleks 

sätestada õigusaktis. Õigusakti tekst tuleks edastada komisjonile, et tagada teatud 

läbipaistvuse tase nende sätete kasutamise suhtes. 
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Muudatusettepanek  79 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Vastust, et seda isikut käsitlevad andmed 

on olemas mis tahes lõikes 1 osutatud 

süsteemis, võib kasutada üksnes selleks, et 

esitada juurdepääsutaotlus vastavalt 

sellist juurdepääsu reguleerivates 

õigusaktides sätestatud tingimustele ja 

menetlustele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  80 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Artikli 18 lõigetes 1 ja 2 osutatud 

andmed kustutatakse ühisest isikuandmete 

hoidlast kooskõlas [riiki sisenemise ja 

riigist lahkumise süsteemi käsitleva 

määruse], VISi määruse ja [ETIASe 

määruse] nõuetega andmete säilitamise 

kohta. 

1. Artikli 18 lõigetes 1 ja 2 osutatud 

andmed kustutatakse automaatselt ühisest 

isikuandmete hoidlast kooskõlas [riiki 

sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi 

käsitleva määruse], VISi määruse ja 

[ETIASe määruse] nõuetega andmete 

säilitamise kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  81 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Isiklikku toimikut säilitatakse 

ühises isikuandmete hoidlas senikaua, kuni 

vastavaid andmeid säilitatakse vähemalt 

ühes infosüsteemis, mille andmed on 

ühises isikuandmete hoidlas. Lingi loomine 

2. Isiklikku toimikut säilitatakse 

ühises isikuandmete hoidlas senikaua, kuni 

vastavaid andmeid säilitatakse vähemalt 

ühes infosüsteemis, mille andmed on 

ühises isikuandmete hoidlas. Lingi loomine 
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ei mõjuta lingitud andmete iga andmeühiku 

säilitamise aega. 

ei mõjuta lingitud andmete iga andmeühiku 

säilitamise aega. Kui kõik andmed, millele 

link loodi, on kustutatud, kustutatakse 

link automaatselt. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  82 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Seoses artikli 20 kohase 

juurdepääsuga ühisele isikuandmete 

hoidlale peab eu-LISA kõikide ühises 

isikuandmete hoidlas tehtavate 

andmetöötlustoimingute logisid. Need 

sisaldavad eelkõige järgmist: 

2. Seoses artikli 20 kohase 

juurdepääsuga ühisele isikuandmete 

hoidlale peab eu-LISA kõikide ühises 

isikuandmete hoidlas tehtavate 

andmetöötlustoimingute logisid. Need 

logid sisaldavad järgmist: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  83 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 2 – punkt -a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (-a) päringut tegev liikmesriigi 

ametiasutus; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  84 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) päringu tulemused; (d) päringu tulemused ja liidu 
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infosüsteem, kust andmed saadi; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  85 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 2 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) kooskõlas siseriiklike normidega 

või määrusega (EL) 2016/794, või kui see 

on asjakohane, määrusega (EÜ) 45/2001 

päringu teinud isiku 

identifitseerimisandmed. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  86 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 2 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Peale selle peavad liikmesriigid logisid 

päringuid tegeva isiku individuaalsete ja 

kordumatute kasutajatunnuste kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  87 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 3 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Seoses artikli 21 kohase 

juurdepääsuga ühisele isikuandmete 

hoidlale peab eu-LISA kõikide ühises 

isikuandmete hoidlas tehtavate 

3. Seoses artikli 21 kohase 

juurdepääsuga ühisele isikuandmete 

hoidlale peab eu-LISA kõikide ühises 

isikuandmete hoidlas tehtavate 
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andmetöötlustoimingute logisid. Need 

sisaldavad eelkõige järgmist: 

andmetöötlustoimingute logisid. Need 

sisaldavad järgmist: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  88 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 3 – punkt -a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (-a) päringut tegev liikmesriigi 

ametiasutus; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  89 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 3 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) kui see on asjakohane, päringu 

tegemiseks kasutatud andmete liik; 

(c) päringu tegemiseks kasutatud 

andmete liik; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  90 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 3 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) kui see on asjakohane, päringu 

tulemused; 

(d) päringu tulemused ja liidu 

infosüsteem, kust andmed saadi; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  91 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 3 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) kooskõlas siseriiklike normidega 

või määrusega (EL) 2016/794, või kui see 

on asjakohane, määrusega (EÜ) 45/2001 

päringu teinud isiku 

identifitseerimisandmed. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  92 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 3 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Peale selle peavad liikmesriigid logisid 

päringuid tegeva isiku individuaalsete ja 

kordumatute kasutajatunnuste kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  93 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Seoses artikli 22 kohase juurdepääsuga 

ühisele isikuandmete hoidlale peab eu-

LISA kõikide ühises isikuandmete hoidlas 

tehtavate andmetöötlustoimingute logisid. 

Need sisaldavad eelkõige järgmist: 

Seoses artikli 22 kohase juurdepääsuga 

ühisele isikuandmete hoidlale peab eu-

LISA kõikide ühises isikuandmete hoidlas 

tehtavate andmetöötlustoimingute logisid. 

Need sisaldavad järgmist: 

Or. en 
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Muudatusettepanek  94 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) viide siseriiklikule toimikule; (a) eesmärk, milleks kasutaja 

juurdepääsu taotleb, ja viide siseriiklikule 

toimikule; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  95 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 4 – lõik 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) päringu tegemiseks kasutatud 

andmete liik; 

(c) päringu tegemiseks kasutatud 

andmed või biomeetriliste andmetega 

tehtud päringu puhul päringu tegemiseks 

kasutatud andmete liik; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  96 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 4 – lõik 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) päringu tulemused; (d) päringu tulemused ja liidu 

infosüsteem, kust andmed saadi; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  97 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 4 – lõik 1 – punkt f 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) kooskõlas siseriiklike normidega 

või määrusega (EL) 2016/794, või kui see 

on asjakohane, määrusega (EÜ) 45/2001 

päringu teinud ametniku ning selleks 

korralduse andnud ametniku 

identifitseerimisandmed. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  98 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 4 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Peale selle peavad liikmesriigid logisid 

päringuid tegeva isiku individuaalsete ja 

kordumatute kasutajatunnuste kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  99 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 4 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Sellise juurdepääsu logisid kontrollib 

korrapäraselt määruse (EL) 2016/679 

artikli 51 või direktiivi 2016/680 artikli 41 

kohaselt asutatud pädev järelevalveasutus 

vähemalt iga kuue kuu tagant, et 

kontrollida, kas artikli 22 lõigetes 1–3 

sätestatud menetlused ja tingimused on 

täidetud. 

Sellise juurdepääsu logisid kontrollib 

korrapäraselt määruse (EL) 2016/679 

artikli 51 või direktiivi (EL) 2016/680 

artikli 41 kohaselt asutatud pädev 

järelevalveasutus vähemalt iga kuue kuu 

tagant, et kontrollida, kas artikli 22 lõigetes 

1–3 sätestatud menetlused ja tingimused on 

täidetud. eu-LISA teeb 

järelevalveasutustele kättesaadavaks 

praktilise vahendi, et võimalikult palju 

lihtsustada ja automatiseerida logide 

kontrollimist. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  100 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Liidu ametid peavad logisid 

päringute kohta, mille on teinud töötajad, 

kes on nõuetekohaselt volitatud ühist 

isikuandmete hoidlat kasutama vastavalt 

artiklile 22. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  101 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. eu-LISA peab logisid isiklikus 

toimikus säilitatavate andmete ajaloo kohta 

lõikes 6 osutatud eesmärkidel. Logid 

säilitatavate andmete ajaloo kohta 

kustutatakse pärast seda, kui andmed on 

kustutatud. 

7. eu-LISA peab logisid isiklikus 

toimikus säilitatavate andmete ajaloo kohta 

lõikes 6 osutatud eesmärkidel. Logid 

säilitatavate andmete ajaloo kohta 

kustutatakse automaatselt pärast seda, kui 

andmed on kustutatud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  102 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) liikmesriigi SIRENE büroodele 

[SISi hoiatusteate loomiseks kooskõlas 

riigipiiri ületamise kontrolli valdkonda 

(e) liikmesriigi SIRENE büroodele või 

[SISi hoiatusteate ajakohastamiseks 

kooskõlas riigipiiri ületamise kontrolli 
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käsitleva SISi määrusega]; valdkonda käsitleva SISi määrusega]; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  103 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Mitme identiteedi tuvastamist 

alustatakse ainult selleks, et võrrelda ühes 

infosüsteemis kättesaadavaid andmeid 

teistes infosüsteemides kättesaadavate 

andmetega. 

4. Mitme identiteedi tuvastamist 

alustatakse ainult selleks, et võrrelda ühes 

liidu infosüsteemis kättesaadavaid andmeid 

teistes liidu infosüsteemides kättesaadavate 

andmetega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  104 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 6 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon kehtestab rakendusaktidega 

tehnilised eeskirjad eri infosüsteemide 

andmete linkimiseks. Need rakendusaktid 

võetakse vastu artikli 64 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetluse kohaselt. 

Komisjon kehtestab koostöös eu-LISAga 

rakendusaktidega tehnilised eeskirjad eri 

liidu infosüsteemide andmete linkimiseks. 

Need rakendusaktid võetakse vastu artikli 

64 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse 

kohaselt. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  105 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 29 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui isikusamasuse kinnitamise 4. Kui isikusamasuse kinnitamise 
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toimikus olevate eri identiteetide 

kontrollimise eest vastutav asutus on 

piirivalveasutus, kes on loonud riiki 

sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis 

isikliku toimiku või ajakohastanud seda 

kooskõlas riiki sisenemise ja riigist 

lahkumise süsteemi määruse artikliga 14, 

ning kui saadakse kollane link, teeb 

piirivalveasutus teise astme kontrolli 

raames täiendava kontrolli. Teise astme 

kontrolli käigus on piirivalveasutusel 

juurdepääs asjaomases isikusamasuse 

kinnitamise toimikus sisalduvatele 

seonduvatele andmetele ja ta kontrollib eri 

identiteete, ajakohastab linki kooskõlas 

artiklitega 31–33 ja lisab selle viivitamata 

isikusamasuse kinnitamise toimikusse. 

toimikus olevate eri identiteetide 

kontrollimise eest vastutav asutus on 

piirivalveasutus, kes on loonud riiki 

sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis 

isikliku toimiku või ajakohastanud seda 

kooskõlas riiki sisenemise ja riigist 

lahkumise süsteemi määruse artikliga 14, 

ning kui saadakse kollane link, teeb 

piirivalveasutus täiendava kontrolli. 

Piirivalveasutusel on juurdepääs 

asjaomases isikusamasuse kinnitamise 

toimikus sisalduvatele seonduvatele 

andmetele ja ta kontrollib eri identiteete, 

ajakohastab linki kooskõlas käesoleva 

määruse artiklitega 31–33 ja lisab selle 

viivitamata isikusamasuse kinnitamise 

toimikusse. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  106 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 29 – lõige 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. Enne seda, kui lõigetes 1 ja 2 

viidatud ametiasutuste töötajatel 

lubatakse identiteete kontrollida, 

koolitatakse neid, kuidas eri identiteete 

kontrollida. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  107 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 30 – lõige 1 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) lingitud andmetel on samad 

identiteediandmed, kuid erinevad 

biomeetrilised andmed ning eri identiteete 
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ei ole käsitsi kontrollitud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  108 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kahes või enamas infosüsteemis 

säilitatavate andmete vaheline link 

liigitatakse roheliseks, kui lingitud 

andmetel on erinevad biomeetrilised 

andmed, kuid samad identiteediandmed 

ning eri identiteetide kontrollimise eest 

vastutav asutus on järeldanud, et tegemist 

on kahe erineva isikuga. 

1. Kahes või enamas infosüsteemis 

säilitatavate andmete vaheline link 

liigitatakse roheliseks, kui: 

 (a)  lingitud andmetel on erinevad 

biomeetrilised andmed, kuid samad 

identiteediandmed ning eri identiteetide 

kontrollimise eest vastutav asutus on 

järeldanud, et tegemist on kahe erineva 

isikuga; 

 (b)  lingitud andmetel on samad või 

sarnased biomeetrilised andmed ning eri 

identiteetide kontrollimise eest vastutav 

asutus on järeldanud, et tegemist on kahe 

erineva isikuga. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  109 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 32 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui luuakse punane link, teavitab 

eri identiteetide kontrollimise eest vastutav 

asutus isikut mitme ebaseadusliku 

identiteedi olemasolust, ilma et see piiraks 

4. Kui luuakse punane link, teavitab 

eri identiteetide kontrollimise eest vastutav 

asutus isikut mitme ebaseadusliku 

identiteedi olemasolust kooskõlas määruse 
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[riigipiiri ületamise kontrolli valdkonda 

käsitlevas SISi määruses, õiguskaitse 

valdkonda käsitlevas SISi määruses ja 

ebaseaduslikku tagasipöördumist 

käsitlevas SISi määruses] osutatud 

hoiatusteadete menetlemist käsitlevate 

sätete kohaldamist ning vajalike 

piirangute seadmist turvalisuse ja avaliku 

korra kaitseks, kuritegevuse tõkestamiseks 

ning selle tagamiseks, et ei kahjustataks 

ühtegi siseriiklikku uurimist. 

(EL) 2016/679 artiklitega 12, 13 ja 14, 

ilma et see piiraks vajalike piirangute 

seadmist turvalisuse ja avaliku korra 

kaitseks, kuritegevuse tõkestamiseks ning 

selle tagamiseks, et ei kahjustataks ühtegi 

siseriiklikku uurimist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  110 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 34 – lõik 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) kui see on asjakohane, eri 

identiteetide kontrollimise eest vastutav 

ametiasutus. 

(d) eri identiteetide kontrollimise eest 

vastutav ametiasutus. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  111 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 36 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. eu-LISA peab kõikide mitme 

identiteedi detektoris tehtud 

andmetöötlustoimingute logisid. Need 

logid sisaldavad eelkõige järgmist: 

1. eu-LISA peab kõikide mitme 

identiteedi detektoris tehtud 

andmetöötlustoimingute logisid. Need 

logid sisaldavad järgmist: 

Or. en 

Selgitus 

Infosüsteeme käsitlevate õigusaktide vastavad logisid puudutavad sätted ei sisalda sõna 

„eelkõige“, mis on väga ebamäärane. 
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Muudatusettepanek  112 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 36 – lõige 1 – punkt -a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (-a) päringut tegev liikmesriigi 

ametiasutus; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  113 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 36 – lõige 1 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) päringu teinud isiku 

identifitseerimisandmed. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  114 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Peale selle peavad liikmesriigid logisid 

päringuid tegeva isiku individuaalsete ja 

kordumatute kasutajatunnuste kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  115 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 37 – lõige -1 (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1. Liikmesriigid tagavad riiki 

sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, 

[ETIASes], VISis, SISis, ühises 

biomeetrilise võrdlemise teenuses, ühises 

isikuandmete hoidlas ning mitme 

identiteedi detektoris sisalduvate andmete 

kvaliteedi hoolika järelevalve selle 

tagamiseks, et need täidavad vastavate 

liidu infosüsteemide ja koostalitlusvõime 

komponentide nõuetekohast toimimist 

puudutavaid üldisi nõudeid. Liikmesriigid 

tagavad ka, et kõik nendesse 

süsteemidesse andmeid sisestavad töötajad 

on saanud koolitust andmete kvaliteedi 

kohta. 

Or. en 

Selgitus 

Kõrgetasemeline eksperdirühm soovitas töötate puhul, kes vastutavad süsteeme andmetega 

varustamise eest, andmete kvaliteedi aruandluse menetlusi ja asjakohaseid andmete kvaliteeti 

käsitlevaid koolitusmooduleid. 

 

Muudatusettepanek  116 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 37 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. eu-LISA kehtestab riiki sisenemise 

ja riigist lahkumise süsteemis, [ETIASes], 

VISis, SISis, ühises biomeetrilise 

võrdlemise teenuses, ühises isikuandmete 

hoidlas ja mitme identiteedi detektoris 

säilitatavate andmete automatiseeritud 

andmekvaliteedikontrolli mehhanismid ja 

menetlused. 

1. eu-LISA kehtestab riiki sisenemise 

ja riigist lahkumise süsteemis, [ETIASes], 

VISis, SISis, ühises biomeetrilise 

võrdlemise teenuses ja ühises isikuandmete 

hoidlas säilitatavate andmete 

automatiseeritud andmekvaliteedikontrolli 

mehhanismid ja menetlused. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  117 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Riiki sisenemise ja riigist lahkumise 

süsteemi, [ETIASesse], VISi, SISi, 

ühisesse biomeetrilise võrdlemise 

teenusesse, ühisesse isikuandmete 

hoidlasse ja mitme identiteedi detektorisse 

võib sisestada üksnes kvaliteedi 

miinimumnõudeid täitvaid andmeid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  118 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kui ametiasutus püüab sisestada 

kohaldatavaid minimaalseid 

kvaliteedinõudeid mittetäitvaid andmeid, 

saab ta süsteemilt viivitamatult 

automaatse hoiatuse, et andmeid ei saa 

sisestada, soovitades meetodeid, kuidas 

minimaalseid kvaliteedinõudeid täita. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  119 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 37 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. eu-LISA esitab liikmesriikidele 

korrapäraselt aruandeid automatiseeritud 

andmekvaliteedikontrolli mehhanismide ja 

menetluste ning ühiste andmekvaliteedi 

näitajate kohta. Samuti esitab eu-LISA 

3. eu-LISA esitab liikmesriikidele 

korrapäraselt aruandeid automatiseeritud 

andmekvaliteedikontrolli mehhanismide ja 

menetluste ning ühiste andmekvaliteedi 

näitajate kohta. Samuti esitab eu-LISA 
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komisjonile korrapäraselt aruandeid 

ilmnenud probleemide ja asjaomaste 

liikmesriikide kohta. 

komisjonile korrapäraselt aruandeid 

ilmnenud probleemide ja asjaomaste 

liikmesriikide kohta. eu-LISA esitab need 

aruanded taotluse korral ka Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. Käesoleva 

lõike alusel esitatud aruanded ei sisalda 

isikuandmeid.  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  120 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 37 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 37 a 

 Kasutusvalmidus ja päringule vastamiseks 

kuluv aeg 

 Kõik koostalitlusvõime komponendid 

töötatakse välja ja neid hallatakse nii, et 

tagada kiire, sujuv, tõhus ja kontrollitud 

juurdepääs ning nende komponentide 

täielik kättesaadavus, nagu on sätestatud 

artikli 53 lõikes 1, ning päringule 

vastamiseks kuluv aeg, mis on kooskõlas 

liikmesriikide ametiasutuste 

tegevusvajadustega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  121 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 38 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Universaalse sõnumivormingu 

standardit kasutatakse riiki sisenemise ja 

riigist lahkumise süsteemi, [ETIASe], 

Euroopa otsinguportaali, ühise 

isikuandmete hoidla ja mitme identiteedi 

2. Universaalse sõnumivormingu 

standardit kasutatakse riiki sisenemise ja 

riigist lahkumise süsteemi, [ETIASe], 

Euroopa otsinguportaali, ühise 

isikuandmete hoidla ja, kui see on 
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detektori väljatöötamiseks, ning kui see on 

asjakohane, justiits- ja siseasjade 

valdkonnas uute teabevahetusmudelite ja 

infosüsteemide väljatöötamiseks eu-LISA 

või muu ELi asutuse poolt. 

võimalik, mitme identiteedi detektori 

väljatöötamiseks, ning kui see on 

asjakohane, justiits- ja siseasjade 

valdkonnas uute teabevahetusmudelite ja 

liidu infosüsteemide väljatöötamiseks eu-

LISA või muu liidu ameti poolt. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  122 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 38 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Universaalse sõnumivormingu 

standardit võib rakendada VISis, SISis ja 

justiits- ja siseküsimuste valdkonna mis 

tahes olemasolevates või uutes piiriülestes 

teabevahetusmudelites ja infosüsteemides, 

mille on välja töötanud liikmesriigid või 

assotsieerunud riigid. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Sellel sättel ei ole õiguslikku väärtust ja seetõttu ei kuulu see määruse põhiteksti. Pigem 

soovitatakse see viia põhjendusse. 

 

Muudatusettepanek  123 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 39 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Aruandluse ja statistika keskhoidla 

luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise 

süsteemi, VISi, [ETIASe] ja SISi 

eesmärkide toetamiseks ning 

süsteemiüleste statistiliste andmete ja 

analüütilise aruandluse koostamiseks 

poliitika, tegevuse ja andmete kvaliteediga 

seotud eesmärkidel. 

1. Aruandluse ja statistika keskhoidla 

luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise 

süsteemi, VISi, [ETIASe] ja SISi 

eesmärkide toetamiseks ning 

süsteemiüleste statistiliste andmete ja 

analüütilise aruandluse esitamiseks 

poliitika, tegevuse ja andmete kvaliteediga 

seotud eesmärkidel.  
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Or. en 

Selgitus 

Sõna „koostamine“ kasutamise puhul võib jääda ekslik mulje, justkui toimuks mingit liiki 

täiendav töötlemine. 

 

Muudatusettepanek  124 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 39 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Europolil on juurdepääs 

aruandluse ja statistika keskhoidlas 

säilitatavatele andmetele oma määruse 

(EL) 2016/794 artiklis 4 viidatud 

ülesannete täitmiseks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  125 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 39 – lõige 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 

Ametil on juurdepääs aruandluse ja 

statistika keskhoidlas säilitatavatele 

andmetele oma määruse (EL) 2016/1624 

artiklis 8 viidatud ülesannete täitmiseks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  126 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 39 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. eu-LISA muudab andmed 3. eu-LISA muudab andmed 



 

PR\1159909ET.docx 59/93 PE622.263v03-00 

 ET 

anonüümseks ja säilitab selliseid 

anonüümseid andmeid aruandluse ja 

statistika keskhoidlas. Andmete 

anonüümseks muutmise menetlus on 

automaatne. 

anonüümseks ja säilitab selliseid 

anonüümseid andmeid aruandluse ja 

statistika keskhoidlas. Andmete 

anonüümseks muutmise menetlus on 

automaatne. eu-LISA töötajatel ei ole 

otsest juurdepääsu liidu infosüsteemides 

või koostalitluse komponentides 

säilitatavatele isikuandmetele. 

Or. en 

Selgitus 

eu-LISA töötajaid käsitlev säte on komisjoni ettepaneku põhjenduses 47. Arvestades 

põhjenduste mittesiduvat iseloomu, tuleks see lisada artiklisse. 

 

Muudatusettepanek  127 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 39 – lõige 3 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Aruandluse ja statistika keskhoidlas 

säilitatavate andmete alusel ei tohiks olla 

võimalik isikute isikusamasust tuvastada. 

Or. en 

Selgitus 

See osa lisatakse olulise kaitsemeetmena. 

 

Muudatusettepanek  128 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 39 – lõige 4 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) keskne taristu, mille juurde kuulub 

andmete anonüümseks muutmist 

võimaldav andmehoidla; 

(a) keskne taristu, mille juurde kuulub 

asjaomases andmehoidlas säilitatavate 
andmete anonüümseks muutmist 

võimaldav andmehoidla ja mehhanism; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  129 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 40 – lõige 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) käsitatakse Euroopa Piiri- ja 

Rannikuvalve Ametit seoses isikuandmete 

töötlemisega ETIASe kesksüsteemis 

määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 2 punkti b 

kohaste vastutavate töötlejatena; 

(a) käsitatakse Euroopa Piiri- ja 

Rannikuvalve Ametit seoses isikuandmete 

töötlemisega ETIASe kesksüsteemis 

määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 2 punkti d 

kohaste vastutavate töötlejatena; 

Or. en 

Selgitus 

Parandab vea. Vastutav töötleja on määratletud määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 2 punktis d. 

 

Muudatusettepanek  130 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 40 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Seoses koostalitluse komponentide 

infoturbe haldusega käsitatakse eu-LISAt 

määruse (EÜ) nr 45/2001 kohase 

vastutava töötlejana. 

Or. en 

Selgitus 

Kooskõla tagamiseks ETIASe tekstiga. 

 

Muudatusettepanek  131 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 41 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Seoses isikuandmete töötlemisega ühises 

isikuandmete hoidlas käsitatakse eu-LISAt 

Seoses isikuandmete töötlemisega ühises 

biomeetrilise võrdlemise teenuses, ühises 
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 ET 

määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 2 punkti e 

kohase volitatud töötlejana. 

isikuandmete hoidlas ja mitme identiteedi 

detektoris käsitatakse eu-LISAt määruse 

(EÜ) nr 45/2001 artikli 2 punkti e kohase 

volitatud töötlejana.  

Or. en 

Selgitus 

Lisada tuleb kaks puuduvat koostalitlusvõime komponenti, kus andmeid töödeldakse. Euroopa 

otsinguportaali ei ole vaja lisada, sest selles isikuandmeid ei töödelda. 

 

Muudatusettepanek  132 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 42 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. eu-LISA ja liikmesriikide 

ametiasutused tagavad käesoleva määruse 

kohaldamisel toimuva isikuandmete 

töötlemise turvalisuse. eu-LISA, [ETIASe 

kesküksus] ja liikmesriikide ametiasutused 

teevad andmeturbega seotud ülesannete 

täitmisel koostööd. 

1. eu-LISA, liikmesriikide 

ametiasutused ja Europol tagavad 

käesoleva määruse kohaselt toimuva 

isikuandmete töötlemise turvalisuse. eu-

LISA, [ETIASe kesküksus], Europol ja 

liikmesriikide ametiasutused teevad 

andmeturbega seotud ülesannete täitmisel 

koostööd. 

Or. en 

Selgitus 

Ka Europol töötleb andmeid ja seetõttu tuleks teda siin artiklis nimetada. Sõnastus 

„käesoleva määruse kohaldamisel“ on ebaselge. 

 

Muudatusettepanek  133 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 42 – lõige 3 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) keelata volitamata isikute 

juurdepääs andmetöötlusseadmetele ja -

seadmestikele; 

Or. en 
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Selgitus 

Kohandamine tulevast riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi käsitleva artikliga 43. 

 

Muudatusettepanek  134 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 42 – lõige 3 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) hoida ära, et isikud, kellel puudub 

selleks luba, kasutaksid automatiseeritud 

andmetöötlussüsteemi 

andmesidevahendite abil; 

Or. en 

Selgitus 

Kohandamine tulevast riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi käsitleva artikliga 43. 

 

Muudatusettepanek  135 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 42 – lõige 3 – punkt h a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (h a) tagada, et katkestuste korral on 

võimalik taastada paigaldatud süsteemide 

tavapärane toimimine; 

Or. en 

Selgitus 

Kohandamine tulevast riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi käsitleva artikliga 43. 

 

Muudatusettepanek  136 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 42 – lõige 3 – punkt h b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (h b) kindlustada usaldusväärsus, 
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 ET 

tagades et koostalitluse komponentide mis 

tahes tõrgetest teatatakse nõuetekohaselt. 

Or. en 

Selgitus 

Kohandamine tulevast riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi käsitleva artikliga 43. 

 

Muudatusettepanek  137 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 42 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid võtavad koostalitluse 

komponentidele juurdepääsu luba omavate 

ametiasutuste poolse isikuandmete 

töötlemise turvalisuse suhtes lõikes 3 

osutatud meetmetega samaväärseid 

meetmeid. 

4. Liikmesriigid, Europol ja ETIASe 

kesküksus võtavad koostalitluse 

komponentidele juurdepääsu luba omavate 

ametiasutuste poolse isikuandmete 

töötlemise turvalisuse suhtes lõikes 3 

osutatud meetmetega samaväärseid 

meetmeid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  138 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 43 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

SISi andmete konfidentsiaalsus Andmete konfidentsiaalsus 

Or. en 

Selgitus 

Ei ole selge, miks andmete konfidentsiaalsuse kohustused peaksid piirduma SISi andmetega. 

 

Muudatusettepanek  139 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 43 – lõige 1 
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ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Iga liikmesriik kohaldab vastavalt 

siseriiklikule õigusele ametisaladuse 

hoidmise eeskirju või muid samaväärseid 

konfidentsiaalsuskohustusi kõigi isikute ja 

asutuste suhtes, kellel tuleb töötada SISi 

andmetega mis tahes koostalitluse 

komponendi kaudu. Seda kohustust 

kohaldatakse ka pärast seda, kui 

kõnealused isikud on oma ameti- või 

töökohalt lahkunud või kui asutused on 

oma tegevuse lõpetanud. 

1. Iga liikmesriik kohaldab vastavalt 

siseriiklikule õigusele ametisaladuse 

hoidmise eeskirju või muid samaväärseid 

konfidentsiaalsuskohustusi kõigi isikute ja 

asutuste suhtes, kellel tuleb töötada 

andmetega mis tahes koostalitluse 

komponendi kaudu. Seda kohustust 

kohaldatakse ka pärast seda, kui 

kõnealused isikud on oma ameti- või 

töökohalt lahkunud või kui asutused on 

oma tegevuse lõpetanud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  140 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 43 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Ilma et see piiraks Euroopa Liidu 

ametnike personalieeskirjade ning liidu 

muude teenistujate teenistustingimuste 

artikli 17 kohaldamist, kohaldab eu-LISA 

asjakohaseid ametisaladuse hoidmise 

eeskirju või muid lõike 1 nõuetega 

samaväärseid konfidentsiaalsuskohustusi 

kõigi oma töötajate suhtes, kellel tuleb 

töötada SISi andmetega. Seda kohustust 

kohaldatakse ka pärast seda, kui 

kõnealused isikud on oma ameti- või 

töökohalt lahkunud või oma tegevuse 

lõpetanud. 

2. Ilma et see piiraks Euroopa Liidu 

ametnike personalieeskirjade ning liidu 

muude teenistujate teenistustingimuste 

artikli 17 kohaldamist, kohaldab eu-LISA 

asjakohaseid ametisaladuse hoidmise 

eeskirju või muid käesoleva artikli lõike 1 

nõuetega samaväärseid 

konfidentsiaalsuskohustusi kõigi oma 

töötajate suhtes, kellel tuleb töötada 

andmetega. Seda kohustust kohaldatakse 

ka pärast seda, kui kõnealused isikud on 

oma ameti- või töökohalt lahkunud või 

oma tegevuse lõpetanud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  141 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 43 – lõige 2 a (uus) 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Kui eu-LISA või liikmesriik teeb 

koostalitluse komponentidega seotud mis 

tahes ülesande täitmisel koostööd väliste 

töövõtjatega, jälgib ta hoolikalt töövõtja 

tegevust, et tagada vastavus kõigile 

käesoleva määruse sätetele, sealhulgas 

eelkõige turvalisus, konfidentsiaalsus ja 

andmekaitse. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  142 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 44 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid teavitavad komisjoni, 

eu-LISAt ja Euroopa 

Andmekaitseinspektorit turvaintsidentidest, 

ilma et sellega piirataks isikuandmetega 

seotud rikkumisest teavitamist vastavalt 

määruse (EL) 2016/679 artiklile 33, 

direktiivi (EL) 2016/680 artiklile 30 või 

mõlemale. eu-LISA teavitab komisjoni ja 

Euroopa Andmekaitseinspektorit, kui 

koostalitluse komponentide keskses taristus 

avastatakse turvaintsident. 

3. Liikmesriigid ja Europol teavitavad 

viivitamatult komisjoni, eu-LISAt ja 

Euroopa Andmekaitseinspektorit mis tahes 

turvaintsidentidest, ilma et sellega piirataks 

isikuandmetega seotud rikkumisest 

teavitamist vastavalt määruse (EL) 

2016/679 artiklile 33, direktiivi (EL) 

2016/680 artiklile 30 või mõlemale. eu-

LISA teavitab komisjoni ja Euroopa 

Andmekaitseinspektorit, kui koostalitluse 

komponentide keskses taristus avastatakse 

turvaintsident. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  143 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 44 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Teave sellise turvaintsidendi kohta, 

millel on või võib olla mõju koostalitluse 

4. Teave sellise turvaintsidendi kohta, 

millel on või võib olla mõju koostalitluse 
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komponentide toimimisele või andmete 

kättesaadavusele, terviklusele ja 

konfidentsiaalsusele, edastatakse 

liikmesriikidele ja sellest antakse teada eu-

LISA esitatava intsidentide haldamise kava 

kohaselt. 

komponentide toimimisele või andmete 

kättesaadavusele, terviklusele ja 

konfidentsiaalsusele, edastatakse 

viivitamatult liikmesriikidele, vajaduse 

korral ETIASe kesküksusele ja Europolile 

ning sellest antakse teada eu-LISA 

esitatava intsidentide haldamise kava 

kohaselt. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  144 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 44 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Turvaintsidendi korral teevad 

asjaomased liikmesriigid ja eu-LISA 

omavahel koostööd. Komisjon kehtestab 

kõnealuse koostöö üksikasjad 

rakendusaktidega. Need rakendusaktid 

võetakse vastu artikli 64 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetluse kohaselt. 

5. Turvaintsidendi korral teevad 

asjaomased liikmesriigid, ETIASe 

kesküksus, Europol ja eu-LISA omavahel 

koostööd. Komisjon kehtestab kõnealuse 

koostöö üksikasjad rakendusaktidega. 

Need rakendusaktid võetakse vastu artikli 

64 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse 

kohaselt.  

Or. en 

Selgitus 

Tehakse ettepanek kohandada teksti ETIASe määruse tekstiga. 

 

Muudatusettepanek  145 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 45 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid ja asjaomased ELi asutused 

tagavad, et iga koostalitluse 

komponentidele juurdepääsu õigusega 

asutus võtab käesoleva määruse täitmise 

kontrollimiseks vajalikud meetmed ning 

teeb vajaduse korral koostööd 

Liikmesriigid ja asjaomased liidu ametid 

tagavad, et iga koostalitluse 

komponentidele juurdepääsu õigusega 

asutus võtab käesoleva määruse täitmise 

kontrollimiseks vajalikud meetmed ning 

teeb koostööd järelevalveasutusega. 
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 ET 

järelevalveasutusega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  146 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 45 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 45 a 

 Karistused 

 Liikmesriigid kehtestavad käesoleva 

määruse rikkumise korral kohaldatavad 

karistusnormid ja võtavad kõik vajalikud 

meetmed nende rakendamise tagamiseks. 

Kehtestatud karistused peavad olema 

tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  147 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 45 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 45 b 

 Vastutus 

 1. Ilma et see piiraks õigust 

vastutavalt töötlejalt või volitatud 

töötlejalt saadavale kompensatsioonile 

ning vastutava töötleja või volitatud 

töötleja vastutust määruste (EÜ) 

nr 45/2001 ja (EL) 2016/2001 ning 

direktiivi (EL) 2016/680 alusel: 

 (a) kõikidel isikutel või liikmesriikidel, 

kes on kandnud materiaalset või 

mittemateriaalset kahju liikmesriigi poolt 

tehtud ebaseadusliku 

andmetöötlustoimingu või mis tahes 
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käesoleva määrusega vastuolus oleva 

toimingu tagajärjel, on õigus saada 

asjaomaselt liikmesriigilt hüvitist; 

 (b) kõikidel isikutel või liikmesriikidel, 

kes on kandnud materiaalset või 

mittemateriaalset kahju eu-LISA poolt 

tehtud või mis tahes käesoleva määrusega 

vastuolus oleva toimingu tagajärjel, on 

õigus saada eu-LISA-lt hüvitist. eu-LISA 

on vastutav ka ebaseaduslike 

andmetöötlustoimingute eest kooskõlas 

oma töötleja või, kui see on asjakohane, 

vastutava töötleja rolliga. 

 Asjaomane liikmesriik või eu-LISA 

vabastatakse täielikult või osaliselt 

vastutusest, kui ta tõendab, et ta ei ole 

vastutav kahju tekitanud sündmuse eest. 

 2. Kui koostalitluse komponentidele 

tekitatakse kahju seetõttu, et liikmesriik ei 

ole täitnud käesolevast määrusest 

tulenevaid kohustusi, on see liikmesriik 

kõnealuse kahju eest vastutav, välja 

arvatud juhul, kui eu-LISA või teine riiki 

sisenemise ja käesoleva määrusega seotud 

liikmesriik ei ole võtnud mõistlikke 

meetmeid kahju vältimiseks või selle mõju 

vähendamiseks. 

 3. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud kahju eest 

liikmesriigi vastu esitatavaid 

kahjunõudeid käsitletakse kostjaks oleva 

liikmesriigi õigusnormide kohaselt. 

Lõigetes 1 ja 2 osutatud kahju eest 

vastutava töötleja või eu-LISA vastu 

esitatavaid kahjunõudeid käsitletakse 

aluslepingutes ette nähtud tingimuste 

kohaselt. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  148 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 46 – lõige 1 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ilma et see piiraks määruse (EÜ) 

nr 45/2001 artiklites 11 ja 12 ning 

määruse (EL) nr 2016/679 artiklites 13 ja 

14 sätestatud õigust teabele, annab 

andmeid koguv ametiasutus isikutele, kelle 

andmeid säilitatakse ühises biomeetrilise 

võrdlemise teenuses, ühises isikuandmete 

hoidlas või mitme identiteedi detektoris, 

neid käsitlevate andmete kogumise ajal 

teavet isikuandmete käesoleva määruse 

kohaldamise eesmärgil töötlemise kohta, 

sealhulgas asjaomaste vastutavate 

töötlejate nimed ja kontaktandmed, teave 

andmetele juurdepääsu, nende 

parandamise ja kustutamise õigusega 

seonduva korra kohta ning Euroopa 

Andmekaitseinspektori ja andmete 

kogumise eest vastutava liikmesriigi 

järelevalveasutuse kontaktandmed. 

1. Ametiasutus, kes kogub nende 

isikute andmeid, kelle andmeid säilitatakse 

ühises biomeetrilise võrdlemise teenuses, 

ühises isikuandmete hoidlas või mitme 

identiteedi detektoris, annab neile 

määruse (EÜ) nr 45/2001 ja määruse 

(EL) 2016/679 artiklites 12, 13 ja 14 

nõutud andmeid nende sätete kohaselt. 

Ametiasutus annab teavet kõnealuste 

andmete kogumise ajal. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  149 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 47 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selleks et kasutada määruse (EÜ) 

nr 45/2001 artiklitest 13, 14, 15 ja 16 ning 

määruse (EL) 2016/679 artiklitest 15, 16, 

17 ja 18 tulenevaid õigusi, on igal isikul 

õigus pöörduda eri identiteetide käsitsi 

kontrollimise eest vastutava liikmesriigi 

või mis tahes muu liikmesriigi poole, kes 

vaatavad taotluse läbi ja vastavad sellele. 

1. Selleks et kasutada määruse (EÜ) 

nr 45/2001 artiklitest 13, 14, 15 ja 16 ning 

määruse (EL) 2016/679 artiklitest 15, 16, 

17 ja 18 tulenevaid õigusi seoses 

isikuandmete töötlemisega ühises 

isikuandmete hoidlas, ühises biomeetrilise 

võrdlemise teenuses ja mitme identiteedi 

detektoris, on igal isikul õigus pöörduda eri 

identiteetide käsitsi kontrollimise eest 

vastutava liikmesriigi või mis tahes muu 

liikmesriigi poole, kes vaatavad taotluse 

läbi ja vastavad sellele. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  150 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 47 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Artiklis 29 osutatud eri identiteetide 

käsitsi kontrollimise eest vastutav 

liikmesriik või liikmesriik, kellele taotlus 

esitati, vastab sellistele taotlustele 45 päeva 

jooksul pärast taotluse saamist. 

2. Artiklis 29 osutatud eri identiteetide 

käsitsi kontrollimise eest vastutav 

liikmesriik või liikmesriik, kellele taotlus 

esitati, vastab sellistele taotlustele 

võimalikult kiiresti ja hiljemalt 45 päeva 

jooksul pärast taotluse saamist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  151 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 47 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui isikuandmete parandamise või 

kustutamise taotlus esitatakse vastutava 

liikmesriigi asemel mõnele teisele 

liikmesriigile, võtavad selle liikmesriigi 

asutused, kellele taotlus esitati, seitsme 

päeva jooksul ühendust vastutava 

liikmesriigi ametiasutustega ning vastutav 

liikmesriik kontrollib 30 päeva jooksul 

andmete täpsust ja nende töötlemise 

seaduslikkust. 

3. Kui isikuandmetele juurdepääsu, 

nende parandamise või kustutamise taotlus 

esitatakse vastutava liikmesriigi asemel 

mõnele teisele liikmesriigile, võtavad selle 

liikmesriigi asutused, kellele taotlus esitati, 

seitsme päeva jooksul ühendust vastutava 

liikmesriigi ametiasutustega ning vastutav 

liikmesriik kontrollib võimalikult kiiresti 

ja hiljemalt 30 päeva jooksul andmete 

täpsust ja nende töötlemise seaduslikkust. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  152 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 47 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui läbivaatamise tulemusel 4. Kui läbivaatamise tulemusel 
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selgub, et mitme identiteedi detektoris 

säilitatavad andmed on faktiliselt ebatäpsed 

või ebaseaduslikult registreeritud, parandab 

vastutav liikmesriik, või kui see on 

asjakohane, liikmesriik, kellele taotlus 

esitati, kõnealused andmed või kustutab 

need. 

selgub, et ühises isikuandmete hoidlas, 

ühises biomeetrilise võrdlemise teenuses 

ja mitme identiteedi detektoris säilitatavad 

andmed on faktiliselt ebatäpsed või 

ebaseaduslikult registreeritud, parandab 

vastutav liikmesriik, või kui see on 

asjakohane, liikmesriik, kellele taotlus 

esitati, kõnealused andmed viivitamatult 

või kustutab need. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  153 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 47 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kui vastutav liikmesriik muudab 

mitme identiteedi detektoris andmeid 

nende kehtivusaja jooksul, korraldab ta 

artiklis 27, ja kui see on asjakohane, 

artiklis 29 sätestatud töötlemise, et teha 

kindlaks, kas muudetud andmed tuleb 

linkida. Kui töötlemise tulemusel ei saada 

päringutabamust, kustutab vastutav 

liikmesriik, või kui see on asjakohane, 

liikmesriik, kellele taotlus esitati, andmed 

isikusamasuse kinnitamise toimikust. Kui 

automaatse töötlemise tulemusel saadakse 

üks või mitu päringutabamust, loob 

vastutav liikmesriik asjakohase lingi või 

ajakohastab seda vastavalt käesoleva 

määruse asjakohastele sätetele. 

5. Kui vastutav liikmesriik muudab 

ühises isikuandmete hoidlas, ühises 

biomeetrilise võrdlemise teenuses või 
mitme identiteedi detektoris andmeid 

nende kehtivusaja jooksul, korraldab ta 

artiklis 27, ja kui see on asjakohane, 

artiklis 29 sätestatud töötlemise, et teha 

kindlaks, kas muudetud andmed tuleb 

linkida. Kui töötlemise tulemusel ei saada 

päringutabamust, kustutab vastutav 

liikmesriik, või kui see on asjakohane, 

liikmesriik, kellele taotlus esitati, andmed 

isikusamasuse kinnitamise toimikust. Kui 

automaatse töötlemise tulemusel saadakse 

üks või mitu päringutabamust, loob 

vastutav liikmesriik asjakohase lingi või 

ajakohastab seda vastavalt käesoleva 

määruse asjakohastele sätetele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  154 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 47 – lõige 6 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Kui vastutav liikmesriik, või kui 

see on asjakohane, liikmesriik, kellele 

taotlus esitati, ei nõustu sellega, et mitme 

identiteedi detektoris säilitatavad andmed 

on faktiliselt ebatäpsed või ebaseaduslikult 

registreeritud, võtab ta vastu haldusotsuse, 

milles ta selgitab asjaomasele isikule 

viivitamata kirjalikult, miks ta ei kavatse 

seda isikut puudutavaid andmeid 

parandada või kustutada. 

6. Kui vastutav liikmesriik, või kui 

see on asjakohane, liikmesriik, kellele 

taotlus esitati, ei nõustu sellega, et ühises 

isikuandmete hoidlas, ühises biomeetrilise 

võrdlemise teenuses või mitme identiteedi 

detektoris säilitatavad andmed on faktiliselt 

ebatäpsed või ebaseaduslikult 

registreeritud, võtab ta vastu haldusotsuse, 

milles ta selgitab asjaomasele isikule 

viivitamata kirjalikult, miks ta ei kavatse 

seda isikut puudutavaid andmeid 

parandada või kustutada. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  155 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 47 – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Selles otsuses antakse asjaomasele 

isikule ka teavet selle kohta, kuidas ta saab 

otsuse lõikes 3 osutatud taotluse kohta 

tehtud otsuse vaidlustada, ja asjakohasel 

juhul ka selle kohta, kuidas esitada hagi 

või kaebus pädevatele asutustele või 

kohtutele ning saada mis tahes abi, 

sealhulgas pädevatelt riiklikelt 

järelevalveasutustelt. 

7. Selles otsuses antakse asjaomasele 

isikule ka teavet selle kohta, kuidas ta saab 

otsuse lõikes 3 osutatud taotluse kohta 

tehtud otsuse vaidlustada ja kuidas esitada 

hagi või kaebus pädevatele asutustele või 

kohtutele ning saada mis tahes abi, 

sealhulgas pädevatelt riiklikelt 

järelevalveasutustelt, lisades tema 

kontaktandmed. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  156 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 48 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Koostalitluse komponentides säilitatavaid Ilma et see piiraks [ETIASe määruse 
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või neist saadavaid andmeid ei edastata 

ega tehta kättesaadavaks ühelegi 

kolmandale riigile, rahvusvahelisele 

organisatsioonile ega eraisikule, välja 

arvatud Interpolile [ETIASe määruse 

artikli 18 lõike 2 punktides b ja m] 

osutatud automaatse töötlemise eesmärgil 

või määruse (EL) 2016/399 artikli 8 lõike 

2 kohaldamiseks. Isikuandmete 

edastamine Interpolile peab toimuma 

kooskõlas määruse (EÜ) nr 45/2001 

artikliga 9 ja määruse (EL) nr 2016/679 V 

peatükiga. 

artikli 55], määruse (EL) 2017/2226 

artikli 44, määruse (EÜ) nr 676/2008 

artikli 31 kohaldamist ja Interpoli 

andmebaasidest Euroopa otsinguportaali 

kaudu päringute tegemist kooskõlas 

käesoleva määruse artikli 9 lõikega 5, ei 

edastata koostalitluse komponentides 

säilitatavaid või neist saadavaid andmeid 

ega tehta kättesaadavaks ühelegi 

kolmandale riigile, rahvusvahelisele 

organisatsioonile ega eraisikule. 

Isikuandmete edastamine Interpolile peab 

toimuma kooskõlas määruse (EÜ) nr 

45/2001 artikliga 9 ja määruse (EL) nr 

2016/679 V peatükiga. 

Or. en 

Selgitus 

Tuleks viidata sätetele, millega nähakse ette andmete edastamine vastavatest IT-süsteemidest. 

Lisaks tuleks viidata edastamist käsitlevale ainsale uuele sättele käesolevas määruses, s.t 

Interpoli andmebaasidest päringu tegemisele Euroopa otsinguportaali kaudu. 

Automatiseeritud töötlemise õiguslik alus reisiloa taotluse hindamiseks on ette nähtud ETIASe 

määruses ja see tuleks siin välja jätta. 

 

Muudatusettepanek  157 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 49 – lõige -1 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1. Iga liikmesriik tagab, et määruse 

(EL) 2016/679 artikli 51 lõikes 1 osutatud 

järelevalveasutus jälgib sõltumatult 

käesoleva määruse kohaselt isikuandmete 

töötlemise seaduslikkust asjaomases 

liikmesriigis. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  158 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 49 – lõige -1 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1 a. Iga liikmesriik tagab, et direktiivi 

(EL) 2016/680 kohaselt vastu võetud 

siseriiklikke õigusakte ning õigus- ja 

haldusnorme kohaldatakse ka tema 

politseiasutuste ja määratud asutuste 

juurdepääsu suhtes koostalitluse 

komponentidele, sealhulgas seoses nende 

isikute õigustega, kelle andmetele 

saadakse sel viisil juurdepääs. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  159 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 49 – lõige -1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1 b. Direktiivi (EL) 2016/680 artikli 41 

lõikes 1 osutatud järelevalveasutus 

kontrollib liikmesriikide politseiasutustele 

ja määratud asutustele isikuandmetele 

juurdepääsu andmise seaduslikkust. 

Kohaldatakse vastavalt käesoleva 

määruse artikli 49 lõikeid 2 ja 2a. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  160 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 49 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Järelevalveasutus või vastavalt 

määruse (EL) 2016/679 artiklile 49 

määratud asutus tagab, et vähemalt kord 

nelja aasta jooksul tehakse kooskõlas 

asjakohaste rahvusvaheliste 

auditistandarditega vastutavates riigi 

1. Järelevalveasutus või määruse (EL) 

2016/679 artikli 51 lõikes 1 osutatud 

asutus tagab, et vähemalt kord nelja aasta 

jooksul tehakse kooskõlas asjakohaste 

rahvusvaheliste auditistandarditega 

vastutavates riigi ametiasutustes tehtud 
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ametiasutustes tehtud 

andmetöötlustoimingute audit. 

andmetöötlustoimingute audit. Auditi 

tulemusi võidakse võtta arvesse 

hindamistel, mis viiakse läbi nõukogu 

määrusega (EL) nr 1053/20131 a loodud 

mehhanismi alusel. Määruse (EL) 

2016/679 artikli 51 lõikes 1 osutatud 

järelevalveasutus avaldab igal aastal 

andmete parandamise, täiendamise või 

kustutamise või nende töötlemise 

piiramise taotluste arvu, nende alusel 

võetud meetmed ja asjaomaste isikute 

taotluse põhjal tehtud paranduste, 

täiendamise või kustutamise või 

töötlemise piiramise arvu. 

 __________________ 

 1 a Nõukogu 7. oktoobri 2013. aasta 

määrus (EL) nr 1053/2013, millega 

kehtestatakse hindamis- ja 

järelevalvemehhanism Schengeni acquis’ 

kohaldamise kontrollimiseks ja 

tunnistatakse kehtetuks täitevkomitee 

16. septembri 1998. aasta otsus, millega 

luuakse Schengeni hindamis- ja 

rakendamiskomitee (ELT L 295, 

6.11.2013, lk 27). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  161 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 49 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid tagavad, et nende 

järelevalveasutusel on piisavalt ressursse 

talle käesoleva määrusega usaldatud 

ülesannete täitmiseks. 

2. Liikmesriigid tagavad, et nende 

järelevalveasutusel on piisavalt vahendeid 

talle käesoleva määrusega antud ülesannete 

täitmiseks ning on võimalik saada 

nõuandeid isikutelt, kellel on 

biomeetriliste andmete kohta piisavalt 

teadmisi. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  162 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 49 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Liikmesriigid esitavad määruse 

(EL) 2016/679 artikli 51 lõikes 1 osutatud 

järelevalveasutusele taotletud teabe, 

eelkõige teabe käesolevast määrusest 

tulenevate ülesannete kohase tegevuse 

kohta. Liikmesriigid annavad määruse 

(EL) 2016/679 artikli 51 lõikes 1 osutatud 

järelevalveasutusele juurdepääsu oma 

logidele ning lubavad tal pääseda igal ajal 

oma ruumidesse, mida kasutatakse 

koostalitluse eesmärgil. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  163 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 50 – lõik -1 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Euroopa Andmekaitseinspektor vastutab 

eu-LISA, Europoli ning Euroopa Piiri- ja 

Rannikuvalve Ameti käesoleva määruse 

kohase isikuandmete töötlemisega seotud 

tegevuse järelevalve ja selle tagamise eest, 

et see tegevus toimuks kooskõlas 

määrusega (EÜ) nr 45/2001 ja käesoleva 

määrusega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  164 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 50 – lõik 1 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 eu-LISA esitab Euroopa 

Andmekaitseinspektorile nõutud teabe, 

lubab tal tutvuda kõikide dokumentidega 

ja artiklites 10, 16, 24 ja 36 osutatud 

logifailidega ning võimaldab talle igal ajal 

juurdepääsu oma kõikidesse ruumidesse. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  165 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 51 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Euroopa Andmekaitseinspektor 

teeb riiklike järelevalveasutustega tihedat 

koostööd riigi osalemist vajavates 

konkreetsetes küsimustes, eelkõige juhul, 

kui Euroopa Andmekaitseinspektor või 

riiklik järelevalveasutus tuvastab suured 

lahknevused liikmesriikide tavades või 

avastab potentsiaalselt ebaseadusliku 

andmete edastamise koostalitluse 

komponentide teabeedastuskanalite kaudu 

või kui ühel või mitmel riiklikul 

järelevalveasutusel tekib küsimusi 
käesoleva määruse rakendamise või 

tõlgendamise kohta. 

1. Järelevalveasutused ja Euroopa 

Andmekaitseinspektor, tegutsedes igaüks 

oma vastava pädevuse piires, teevad 

üksteisega oma vastutusala raames 

aktiivselt koostööd ning tagavad 

kooskõlastatud järelevalve koostalitluse 

komponentide kasutamise ja teiste 

käesoleva määruse sätete kohaldamise üle. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  166 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 51 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 osutatud juhtudel 

tagatakse koordineeritud järelevalve 

2. Euroopa Andmekaitseinspektor ja 

järelevalveasutused vahetavad vastavalt 
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kooskõlas määruse (EL) XXXX/2018 

[muudetud määrus 45/2001] artikliga 62. 
vajadusele asjakohast teavet, abistavad 

üksteist auditite ja inspekteerimiste 

tegemisel, analüüsivad käesoleva määruse 

tõlgendamisel või kohaldamisel tekkivaid 

raskusi, hindavad sõltumatu järelevalve 

tegemise või andmesubjekti õiguste 

teostamisega seotud probleeme, koostavad 

ühtlustatud ettepanekuid probleemide 

ühiseks lahendamiseks ning edendavad 

teadlikkust andmekaitseõigustest. 

Or. en 

Selgitus 

See lõige on ettepanekus ainus koht, kus komisjon viitab määruse (EÜ) nr 45/2001 

läbivaatamise ettepanekule, samas kui ülejäänud määruses viitab ta kehtivale määrusele. 

Kuna uus määrus ei ole veel vastu võetud, paistab olevat asjakohasem säilitada säte nagu IT-

süsteemides. 

 

Muudatusettepanek  167 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 51 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Järelevalveasutused ja Euroopa 

Andmekaitseinspektor kohtuvad lõike 2 

eesmärgil vähemalt kaks korda aastas 

määrusega (EL) 2016/679 asutatud 

Euroopa Andmekaitsenõukogu 

(„Euroopa Andmekaitsenõukogu“) 

raames. Nende kohtumiste kulud katab 

Euroopa Andmekaitsenõukogu, kes need 

kohtumised ka korraldab. Esimesel 

kohtumisel võetakse vastu töökord. 

Vajaduse korral töötatakse ühiselt välja 

täiendavad töömeetodid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  168 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 51 – lõige 2 b (uus) 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. Euroopa Andmekaitsenõukogu 

saadab kaks aastat pärast käesoleva 

määruse jõustumist ja seejärel iga kahe 

aasta tagant Euroopa Parlamendile, 

nõukogule, komisjonile, Europolile, 

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile ja 

eu-LISA-le tegevuse ühisaruande. 

Aruanne sisaldab iga liikmesriigi kohta 

eraldi peatükki, mille on koostanud selle 

liikmesriigi järelevalveasutus. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  169 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 52 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. eu-LISA haldab koostalitluse 

komponente oma tehnilistes keskustes ning 

tagab käesoleva määrusega ette nähtud 

funktsioonide toimimise artikli 53 lõikes 1 

sätestatud turvalisus-, kättesaadavus-, 

kvaliteedi- ja kiirusnõuete kohaselt. 

2. eu-LISA haldab koostalitluse 

komponente oma tehnilistes keskustes ning 

tagab käesoleva määrusega ette nähtud 

funktsioonide toimimise artikli artiklis 37a 

ja artikli 53 lõikes 1 sätestatud turvalisus-, 

kättesaadavus-, kvaliteedi- ja kiirusnõuete 

kohaselt. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  170 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 52 – lõige 3 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

eu-LISA vastutab koostalitluse 

komponentide arendamise, samuti riiki 

sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, 

VISi, [ETIASe], SISi, Eurodaci, [ECRIS-

TCN-süsteemi], Euroopa otsinguportaali, 

eu-LISA vastutab koostalitluse 

komponentide kavandamise ja arendamise, 

samuti riiki sisenemise ja riigist lahkumise 

süsteemi, VISi, [ETIASe], SISi, Eurodaci, 

[ECRIS-TCNi], Euroopa otsinguportaali, 
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ühise biomeetrilise võrdlemise teenuse, 

ühise isikuandmete hoidla ja mitme 

identiteedi detektori kesksüsteemide 

vahelise koostalitlusvõime jaoks vajalike 

kohanduste eest. 

ühise biomeetrilise võrdlemise teenuse, 

ühise isikuandmete hoidla, mitme 

identiteedi detektori ning aruandluse ja 

statistika keskhoidla kesksüsteemide 

vahelise koostalitlusvõime jaoks vajalike 

kohanduste eest. 

Or. en 

Selgitus 

Artikli 39 lõikest 2 tulenev vajalik täiendus. 

 

Muudatusettepanek  171 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 52 – lõige 3 – lõik 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Väljaarendamine hõlmab tehniliste 

kirjelduste väljatöötamist ja rakendamist, 

katsetamist ning projekti üldist 

koordineerimist. 

Väljaarendamine hõlmab tehniliste 

kirjelduste väljatöötamist ja rakendamist, 

katsetamist ning projekti üldist juhtimist ja 

koordineerimist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  172 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 53 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Pärast koostalitluse komponentide 

töölerakendamist vastutab eu-LISA keskse 

taristu ja ühtsete riiklike liideste tehnilise 

haldamise eest. Ta tagab koostöös 

liikmesriikidega, et alati kasutatakse 

parimat kättesaadavat tehnoloogiat, mille 

kohta tehakse tasuvusanalüüs. eu-LISA 

vastutab ka artiklites 6, 12, 17, 25 ja 39 

osutatud sidetaristu tehnilise haldamise 

eest. 

Pärast koostalitluse komponentide 

töölerakendamist vastutab eu-LISA 

koostalitluse komponentide keskse taristu 

tehnilise ja turbealase haldamise, 

sealhulgas hoolduse ja tehnoloogiliste 

arenduste eest. Ta tagab koostöös 

liikmesriikidega, et alati kasutatakse 

parimat kättesaadavat tehnoloogiat, mille 

kohta tehakse tasuvusanalüüs. eu-LISA 

vastutab ka artiklites 6, 12, 17, 25 ja 39 

osutatud sidetaristu tehnilise ja turbealase 

haldamise eest. 
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 ET 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  173 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 53 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Koostalitluse komponentide tehniline 

haldamine hõlmab kõiki ülesandeid, mis on 

vajalikud koostalitluse komponentide 

pidevaks ööpäevaringseks toimimiseks 

kooskõlas käesoleva määrusega; eelkõige 

hõlmab see vajalikke hooldustöid ja 

tehnilist arendamist tagamaks, et 

komponendid töötavad kooskõlas tehnilise 

kirjeldusega rahuldaval tehnilisel tasemel, 

eelkõige seoses kesksest taristust päringule 

vastamiseks kuluva ajaga. 

Koostalitluse komponentide tehniline 

haldamine hõlmab kõiki ülesandeid, mis on 

vajalikud koostalitluse komponentide 

pidevaks ööpäevaringseks toimimiseks 

kooskõlas käesoleva määrusega; eelkõige 

hõlmab see vajalikke hooldustöid ja 

tehnilist arendamist tagamaks, et 

komponendid töötavad kooskõlas tehnilise 

kirjeldusega rahuldaval tehnilisel tasemel, 

eelkõige seoses kesksest taristust päringule 

vastamiseks kuluva ajaga. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  174 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 53 – lõige 1 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Koostalitluse komponentide turbealane 

haldamine hõlmab kõiki ülesandeid, mis 

on vajalikud kõigi koostalitluse 

komponentide terviklikkuse, 

konfidentsiaalsuse ja kättesaadavuse 

tagamiseks käesoleva määruse kohaselt, 

eelkõige ennetusmeetmed, millega 

välditakse nii füüsilisi kui ka IT-turbe 

intsidente, ning meetmeid, mida on vaja 

nendele reageerimiseks ja nendest 

taastumiseks juhul, kui neid ei saa 

vältida. 

Or. en 
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ET 

 

Muudatusettepanek  175 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 54 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 54 a 

 Europoli kohustused 

 1. Europol tagab Euroopa 

otsinguportaali ja ühise biomeetrilise 

võrdlemise teenuse kaudu Europoli 

andmetes tehtavate päringute töötlemise 

ja kohandab vastavalt QUESTi (päringute 

tegemine Europoli süsteemides) liidest, et 

seda saaks kasutada kaitse põhitaseme 

andmete puhul. 

 2. Europol vastutab oma 

nõuetekohaselt volitatud töötajatele 

Euroopa otsinguportaalile ja ühisele 

isikuandmete hoidlale käesoleva määruse 

kohaselt antava juurdepääsu haldamise ja 

korra eest ning kõnealuste töötajate ja 

nende profiilide loetelu koostamise ja 

korrapärase ajakohastamise eest. 

 3. Igasuguse andmete töötlemise 

suhtes, mida Europol teeb käesoleva 

määruse kohaselt, kohaldatakse määrust 

(EL) 2016/794. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  176 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 55a – lõik 1  

Määrus (EL) nr 2016/399 

Artikkel 8 – lõige 4a – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Piirivalveametnik, kes viib läbi teise astme 

kontrolli, teeb päringu mitme identiteedi 

detektorist ja [koostalitlusvõimet käsitleva 

Piirivalveametnik, kes viib läbi kontrolli, 

teeb päringu mitme identiteedi detektorist 

ja [koostalitlusvõimet käsitleva määruse 
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 ET 

määruse 2018/XX artikli 4 punktis 35] 

osutatud ühisest isikuandmete hoidlast või 

Schengeni infosüsteemist või mõlemast, et 

hinnata erinevusi lingitud identiteetides, 

ning teeb täiendavaid kontrolle, mis on 

vajalikud otsuste tegemiseks lingi staatuse 

ja värvi kohta ning asjaomase isiku riiki 

sisenemise lubamise või keelamise kohta. 

2018/XX artikli 4 punktis 35] osutatud 

ühisest isikuandmete hoidlast või 

Schengeni infosüsteemist või mõlemast, et 

hinnata erinevusi lingitud identiteetides, 

ning teeb täiendavaid kontrolle, mis on 

vajalikud otsuste tegemiseks lingi staatuse 

ja värvi kohta ning asjaomase isiku riiki 

sisenemise lubamise või keelamise kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  177 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 55b – lõik 1 – punkt 14 

Määrus (EL) 2017/2226 

Artikkel 32 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Juurdepääs riiki sisenemise ja riigist 

lahkumise süsteemile kui vahendile, mis 

võimaldab tuvastada terroriaktis või muus 

raskes kuriteos kahtlustatava isiku, selle 

toimepannud isiku või arvatava ohvri, kui 

nende isik ei ole kindlaks tehtud, antakse 

üksnes juhul, kui ühisest isikuandmete 

hoidlast on tehtud päring kooskõlas 

[koostalitlusvõimet käsitleva määruse 

2018/XX artikliga 22] ja kui kõik lõigetes 

1 ja 1a loetletud tingimused on täidetud. 

Juurdepääs riiki sisenemise ja riigist 

lahkumise süsteemile kui vahendile, mis 

võimaldab tuvastada terroriaktis või muus 

raskes kuriteos kahtlustatava isiku, selle 

toimepannud isiku või arvatava ohvri, kui 

nende isik ei ole kindlaks tehtud, antakse 

üksnes juhul, kui ühisest isikuandmete 

hoidlast on tehtud päring kooskõlas 

[koostalitlusvõimet käsitleva määruse 

2018/XX artikliga 22] ja kui kõik 

käesoleva artikli lõigetes 1 ja 1a loetletud 

tingimused on täidetud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  178 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 55d – lõik 1 – punkt 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1) Artiklisse 1 lisatakse järgmine 

lõige: 

1) Artiklisse 2 lisatakse järgmine 

lõige: 
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Or. en 

Selgitus 

Artiklis 2 loetletakse viisainfosüsteemi eesmärgid, samas kui artiklis 1 käsitletakse 

reguleerimiseset ja kohaldamisala. 

 

Muudatusettepanek  179 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 55d – lõik 1 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 767/2008 

Artikkel 2 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Säilitades identiteedi-, 

reisidokumendi ja biomeetrilisi andmeid 

ühises isikuandmete hoidlas, mis on loodud 

[koostalitlusvõimet käsitleva määruse 

2018/XX artikliga 17], aitab VIS kaasa 

VISis registreeritud isikute õigele 

tuvastamisele ja lihtsustab seda käesoleva 

artikli lõikes 1 osutatud tingimustel ja 

lõppeesmärkidel.“ 

2. Säilitades identiteedi-, 

reisidokumendi ja biomeetrilisi andmeid 

ühises isikuandmete hoidlas, mis on loodud 

[koostalitlusvõimet käsitleva määruse 

2018/XX artikliga 17 aitab riiki sisenemise 

ja riigist lahkumise süsteem kaasa riiki 

sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis 

registreeritud isikute õigele tuvastamisele 

ja lihtsustab seda kõnealuse määruse 

[artiklis 20] osutatud tingimustel ja üksnes 

käesoleva määruse artiklis 20 osutatud 

isikusamasuse tuvastamise eesmärgil.“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  180 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 56 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) isiku kodakondsus, sugu ja 

sünniaasta; 

(b) isiku kodakondsus, sugu ja 

sünniaasta; nende andmete kasutamine ei 

võimalda isikut tuvastada. 

Or. en 
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 ET 

Muudatusettepanek  181 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 56 – lõige 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) isiku kodakondsus, sugu ja 

sünniaasta; 

(a) isiku kodakondsus, sugu ja 

sünniaasta; nende andmete kasutamine ei 

võimalda isikut tuvastada. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  182 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 56 – lõige 3 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) liidu eri infosüsteemide vaheliste 

linkide arv; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  183 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 56 – lõige 3 – punkt d b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d b) ajavahemik, mille jooksul kollast 

linki süsteemis säilitatakse; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  184 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 56 – lõige 3 – punkt d c (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d c) ajavahemik, mille jooksul punast 

linki süsteemis säilitatakse. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  185 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 59 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ühe aasta jooksul pärast seda, kui 

eu-LISA on teatanud artikli 62 lõike 1 

punktis b osutatud mitme identiteedi 

detektoriga seonduva katsetamise 

lõpuleviimisest, ning enne mitme 

identiteedi detektori töölerakendamist 

vastutab VISis, Eurodacis ja SISis 

säilitatavate andmete alusel toimuva mitme 

identiteedi tuvastamise eest [määruse (EL) 

nr 2016/1624 artikli 33 punktis a] osutatud 

ETIASe kesküksus. Mitme identiteedi 

tuvastamine toimub ainult biomeetriliste 

andmete alusel kooskõlas käesoleva 

määruse artikli 27 lõikega 2. 

1. Ühe aasta jooksul pärast seda, kui 

eu-LISA on teatanud artikli 62 lõike 1 

punktis b osutatud mitme identiteedi 

detektoriga seonduva katsetamise 

lõpuleviimisest, ning enne mitme 

identiteedi detektori töölerakendamist 

vastutab VISis, Eurodacis, riiki sisenemise 

ja riigist lahkumise süsteemis ja SISis 

säilitatavate andmete alusel toimuva mitme 

identiteedi tuvastamise eest [määruse (EL) 

nr 2016/1624 artikli 33 punktis a] osutatud 

ETIASe kesküksus. Mitme identiteedi 

tuvastamine toimub ainult biomeetriliste 

andmete alusel kooskõlas käesoleva 

määruse artikli 27 lõikega 2. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  186 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 59 – lõige 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Artikli 61 lõike 3 kohane 

teavitamine toimub alles siis, kui kõiki 

kollaseid linke on kontrollitud ja need on 

muudetud kas roheliseks või punaseks 

lingiks. 
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 ET 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  187 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 59 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. eu-LISA abistab vajaduse korral 

ETIASe kesküksust käesolevas artiklis 

osutatud mitme identiteedi tuvastamisel. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Kuna eu-LISA-l puudub andmetele juurdepääs, ei saa ta mitme identiteedi tuvastamisel 

abistada. 

 

Muudatusettepanek  188 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 62 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) eu-LISA on teatanud, et asjaomase 

koostalitluse komponendi põhjalik 

katsetamine on koostöös liikmesriikidega 

edukalt lõpule viidud; 

(b) eu-LISA on teatanud, et asjaomase 

koostalitluse komponendi põhjalik 

katsetamine on koostöös liikmesriikide, 

ETIASe kesküksuse ja Europoliga edukalt 

lõpule viidud; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  189 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 67 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon teeb tihedas koostöös 

liikmesriikide, eu-LISA ja muude 

asjaomaste ametitega kättesaadavaks 

Komisjon ajakohastab tihedas koostöös 

liikmesriikide, eu-LISA ja muude 

asjaomaste ametitega riiki sisenemise ja 
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koostalitluse komponentide rakendamise ja 

haldamise praktilise käsiraamatu. 

Praktilises käsiraamatus on esitatud 

tehnilised ja tegevusjuhised, soovitused ja 

parimad tavad. Komisjon võtab praktilise 

käsiraamatu vastu soovituse vormis. 

riigist lahkumise süsteemi, VISi, 

[ETIASe], Eurodaci, SISi ja [ECRIS-

TCN] kohta kättesaadavaks tehtud 

praktilist käsiraamatut vajaliku teabega 

ning teeb kättesaadavaks koostalitluse 

komponentide rakendamise ja haldamise 

praktilise käsiraamatu. Käsiraamatutes on 

esitatud tehnilised ja tegevusjuhised, 

soovitused ja parimad tavad. Komisjon 

võtab ajakohastused vastu eeskirjade 

kohaselt ja vastavates õigusaktides 

sätestatud vormis. Koostalituse 

komponentide käsiraamat võetakse vastu 

soovituse vormis. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  190 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 68 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Neli aastat pärast iga koostalitluse 

komponendi töölerakendamist ning seejärel 

iga nelja aasta tagant esitab eu-LISA 

Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 

komisjonile aruande koostalitluse 

komponentide tehnilise toimimise, 

sealhulgas nende turvalisuse kohta. 

4. Kolm aastat pärast iga koostalitluse 

komponendi töölerakendamist ning seejärel 

iga kolme aasta tagant esitab eu-LISA 

Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 

komisjonile aruande koostalitluse 

komponentide tehnilise toimimise, 

sealhulgas nende turvalisuse kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  191 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 68 – lõige 5 – lõik 1 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) hinnatakse, kuidas liikmesriigid 

kasutavad ühist isikuandmete hoidlat 

isikusamasuse tuvastamiseks; 
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 ET 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  192 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 68 – lõige 5 – lõik 1 – punkt d b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d b) hinnatakse ühise isikuandmete 

hoidla päringute kasutamist õiguskaitse 

eesmärkidel; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  193 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 68 – lõige 5 – lõik 1 – punkt e a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) hinnatakse, Euroopa 

otsinguportaali kaudu tehtud Interpoli 

andmebaaside otsinguid, sealhulgas teave 

päringutabamuste kohta Interpoli 

andmebaasides ja teave mis tahes 

tekkinud probleemide kohta. 

Or. en 

Selgitus 

On teateid, et teatavad kolmandad riigid on Interpoli teateid poliitilistel põhjustel 

väärkasutanud. Seepärast on tähtis jälgida, kuidas ELi süsteemid Interpoli andmebaase 

kasutavad. Muudatusettepanek järgib ETIASe määruses kokku lepitud sarnast muudatust. 

 

Muudatusettepanek  194 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 68 – lõige 8 – lõik 2 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Komisjon edastab need aruanded 

Euroopa Parlamendile, nõukogule, 

Euroopa Andmekaitseinspektorile ja 

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametile. 

Or. en 
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SELETUSKIRI 

Ettepaneku taust ja sisu 
 

Komisjon esitas ettepaneku, millega luuakse ELi infosüsteemide (piirid ja viisad) 

koostalitlusvõime raamistik (COM(2017) 793), ja ettepaneku, millega luuakse ELi 

infosüsteemide (politsei- ja õiguskoostöö, varjupaik ja ränne) koostalitlusvõime raamistik 

(COM(2017) 794), millele lisati finantsselgitus ja mis põhines 12. detsembri 2017. aasta 

mõjuhinnangul. See tugineb muu hulgas komisjoni 6. aprilli 2016. aasta teatisele „Piirivalve ja 

julgeoleku tugevamad ja arukamad infosüsteemid“ (COM(2016) 205), milles komisjon rõhutas 

vajadust, et EL tugevdaks ja parandaks IT-süsteeme, andmete arhitektuuri ning teabevahetust 

piirihalduse, õiguskaitse ja terrorismivastase võitluse valdkonnas, ning kõrgetasemelise 

infosüsteemide ja koostalitlusvõime eksperdirühma 11. mai 2017. aasta lõpparuandel, milles 

jõuti järeldusele, et on vajalik ja tehniliselt võimalik töötada koostalitlusvõime jaoks praktiliste 

lahenduste leidmiseks ja et põhimõtteliselt võivad need tuua kaasa nii tegevuse tõhustamise kui 

ka olla kooskõlas andmekaitsenõuetega. 

 

Ettepanekus kehtestati neli koostalitlusvõime komponenti: Euroopa otsinguportaal, ühine 

biomeetrilise võrdlemise teenus, ühine isikuandmete hoidla, ja mitme identiteedi detektor ning 

kehtestatakse sätted koostalitlusvõime komponentide eesmärkide, nende tehnilise arhitektuuri, 

komponentide kasutamise eeskirjade, logide säilitamise, andmete kvaliteedi, andmekaitse-

eeskirjade, järelevalve ning eri ametite ja liikmesriikide vastutuse kohta. See sisaldab ka teiste 

õigusaktide mitut muudatust. 

 

Menetlus 

 

Komisjoni ettepaneku hindamiseks ja käesoleva raporti projekti koostamiseks palusid 

raportöörid arvamusi paljudest allikatest. Komisjoni talitustega peeti mitu varitasandi 

koosolekut, et arutada kogu ettepanekut üksikasjalikult. Lisaks kutsuti variraportööridega 

peetud koosolekutele mitmeid sidusrühmi. Need olid Euroopa ametid, keda ettepanekud 

mõjutavad või kellele need huvi pakuvad (eu-LISA, Europol, Frontex, FRA), ning Euroopa 

Andmekaitseinspektor. Täienduseks nendele koosolekutele paluti arvamust Euroopa Liidu 

Põhiõiguste Ametilt ja korraldati külaskäik eu-LISA tehnilisse keskusesse Strasbourgis. 

 

Raportööride seisukoht 

 

Raportöörid avaldavad heameelt ELi infosüsteemide koostalitlusvõime raamistiku loomist 

käsitlevate komisjoni ettepanekute üle. ELi kodanikud ootavad, et Euroopa Liit tuleb toime 

rände- ja varjupaigaküsimuste tulemusliku juhtimise, nõuetekohase välispiiride haldamise ja 

siseturvalisusega seotud jätkuvate ohtude lahendamisega. Pagulaskriis ja viimaste aastate mitu 

terrorirünnakut on näidanud asjaomase teabe jagamise tõhustamise pakilisust. Nende küsimuste 

lahendamine on oluline selleks, et säilitada üldsuse usaldus liidu rände- ja varjupaigasüsteemi, 

liidu julgeolekumeetmete ja liidu välispiiride haldamise suutlikkuse vastu.  

 

Lisaks on raportöörid komisjoniga nõus, et koostalitlusvõime kui julgeolekut suurendava ja 

välispiiri kaitset edendava meetme pakutavad võimalused peavad proportsionaalsuse põhimõtte 

kohaselt olema tasakaalustatud kohustusega tagada, et uuest koostalitlusvõime keskkonnast 

tulenevad põhiõiguste riived piirduvad sellega, mis on hädavajalik üldist huvi pakkuva 

eesmärgi tegelikuks saavutamiseks. Seda tasakaalu on kavandatud muudatusettepanekutes 
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hoolikalt käsitletud. Lisaks on raportöörid veendunud, et koostalitlusvõime komponendid 

pakuvad võimalust suurendada põhiõiguste kaitset, tagades näiteks heausksete isikute korrektse 

tuvastamise ja tõkestades identiteedipettust. 

 

Koostalitlusvõime loomine parandab välispiiride haldamist, seades sisse kiire, lihtsa ja tõhusa 

juurdepääsu ELi infosüsteemidele. Seepärast peame olema hoolikad, et mitte suurendada nende 

ülesannete arvu, mida me piirivalveametnikel täita palume. Selle saavutamiseks on raportöörid 

esitanud mitu ettepanekut: esiteks ei tohiks piirivalveametnikel olla ranget kohustust tegeleda 

teise astme kontrollide käigus kollase lipuga. Selle otsuse peaks tegema piirivalveametnikud, 

sest nad on koolitatud identiteedipettusi ära tundma. Teiseks peaks Euroopa otsinguportaal 

andma piirivalvele vastused kohe, kui alussüsteemid vastused annavad. Portaal ei peaks 

ootama, kuni kõik vastused on alussüsteemidest kokku kogutud, enne kui need piirivalvele 

esitab. Kolmandaks tuleks kõnealuse ettepanekuga kasutusele võetava käsitsi kontrolli 

süsteemiga tegelemisel rõhku panna nõuetekohaselt koolitatud piirivalveametnikele.  

 

Raportöörid on lisanud eraldi artiklid, milles rõhutatakse vajadust, et kõik koostalitlusvõime 

komponendid võimaldaksid kiiret, sujuvat, tõhusat ja kontrollitud juurdepääsu, kasutades 

parimat olemasolevat tehnoloogiat, et viia vastamise aeg tegevusvajadustega vastavusse. Paljud 

piirivalveametnike, politseiametnike, immigratsiooniametnike või konsulaartöötajate 

igapäevased toimingud sõltuvad nende koostalitlusvõime komponentide veatust 

toimimisest. Seepärast on väga oluline tagada komponentide nõuetekohane toimimine, kuid 

raportöörid leiavad, et sama tähtis on luua varusüsteemid, eriti ühise isikuandmete hoidla ja 

Euroopa otsinguportaali jaoks. Kõigi komponentide ja alussüsteemide nõuetekohane toimimine 

sõltub nendest kahest komponendist, seetõttu tuleks näha ette varustruktuur. 

 

Raportöörid sooviksid tõsta esile asjaolu, et koostalitlusvõime komponendid ei muuda 

alussüsteeme, eeskirju ega nende menetlusi. Koostalitlusvõime komponendid peaksid 

juurdepääsu lihtsustama, kuid juurdepääsuõigusi selle ettepanekuga ei muudeta. Selle 

selgitamiseks on tehtud mitu muudatusettepanekut. Juurdepääsuõiguste ainsad muudatused on 

tehtud õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu valdkonnas, kus astmeline menetlus on asendatud 

päringutabamuse või selle puudumise mehhanismiga. See optimeerib nii alussüsteemidele 

juurdepääsu kui ka kindlustab, et otsing tehakse ainult nendes andmebaasides, mis sisaldavad 

asjakohast teavet. Raportöörid muutsid ettepanekus esitatud menetlust, tagamaks et ainult need 

õiguskaitseametnikud, kellele on antud andmesüsteemidele täieliku juurdepääsu luba, saavad 

süsteemides päringutabamuse või päringutabamuse puudumise menetluse kaudu päringuid 

teha.  

 

Lisaks lubatakse ettepanekuga liikmesriikide politseiasutustel juhul, kui see on siseriikliku 

õigusega lubatud, kasutada ühist isikuandmete hoidlat isiku tuvastamiseks isikusamasuse 

kontrolli ajal. Raportööride arvates peaks isikusamasuse tuvastamise menetlus kajastama 

liikmesriikide standardtava. Seetõttu on tehtud muudatusi, et tuvastada kõigepealt isik, järgides 

siseriikliku õiguse eeskirju ja menetlusi, isikutunnistuse või reisidokumentide abil, enne kui 

lubatakse teha päring ühises isikuandmete hoidlas, kasutades isiku biomeetrilisi andmeid. 

Ühises isikuandmete hoidlas võib isiku tuvastamiseks päringu teha alles siis, kui isik on 

füüsiliselt kohal.  

 

Selleks et tugevdada Euroopa Komisjoni, nõukogu ja Euroopa Parlamendi võimalust kõnealuse 

ettepaneku toimimise üle järelevalvet teha ja seda hinnata, on asjaomase artikli kohta tehtud 

täiendavaid muudatusettepanekuid. Eriti ühise isikuandmete hoidla kasutamise kohta 
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isikusamasuse tuvastamise eesmärgil, õiguskaitse eesmärgil ning Interpoli andmebaasi 

kasutamise kohta Euroopa otsinguportaali kaudu. 

 


