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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega Euroopa Liidu, Islandi Vabariigi ja 
Norra Kuningriigi vahel sõlmitakse protokoll, millega reguleeritakse juurdepääsu 
Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ning 
Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelisele lepingule, mis käsitleb liikmesriigis või 
Islandil või Norras esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi 
määratlemise kriteeriume ja mehhanisme
(COM(2018)0826 – C9-0000/2019 – 2018/0419(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (COM(2018)0826),

– võttes arvesse Euroopa Liidu, Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise protokolli 
eelnõu, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja 
mis lisatakse Euroopa Ühenduse ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelisele 
lepingule, mis käsitleb liikmesriigis või Islandil või Norras esitatud varjupaigataotluse 
läbivaatamise eest vastutava riigi määratlemise kriteeriume ja mehhanisme 
(00000/2019),

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 87 lõike 2 punktile a, artikli 88 lõike 2 esimese lõigu punktile 
a ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C9-0000/2019),

– võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust 
(A9-0000/2019),

1. annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Islandi Vabariigi ja Norra 
Kuningriigi valitsusele ja parlamendile.
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Uuesti sõnastatud Eurodaci määrus (määrus (EL) nr 603/2013) võimaldab 
õiguskaitseasutustel kasutada Eurodac-süsteemi andmebaasi terroriaktide ja muude raskete 
kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärgil. Eesmärk on võimaldada 
õiguskaitseasutustel esitada taotlus, et sõrmejälgede andmeid võrreldaks Eurodaci 
keskandmebaasi salvestatud andmetega, kui nad püüavad terrorismis või raskes kuriteos 
kahtlustatavat isikut täpselt tuvastada või tema kohta täiendavat teavet saada terroriaktide ja 
muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärgil. 

Alates 2001. aastast hõlmab Euroopa Ühenduse ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi 
vaheline leping, mis käsitleb liikmesriigis või Islandil või Norras esitatud varjupaigataotluse 
läbivaatamise eest vastutava riigi määratlemise kriteeriume ja mehhanisme, ka Eurodac-
süsteemi Dubliniga seotud meetmete kohaldamist. Kuid seni ei ole nimetatud lepinguga 
reguleeritud õiguskaitseasutuste juurdepääsu, mis oli uuesti sõnastatud Eurodaci määruse uus 
aspekt võrreldes Eurodaci algse korraga (nõukogu määrus (EÜ) nr 2725/2000).

Läbirääkimised ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Islandi ja Norra vahelise lepingu 
üle, mis käsitleb Islandi ja Norra osalemise üksikasju õiguskaitse eesmärgil toimuva andmete 
võrdlemise ja edastamise korras, mis on ette nähtud uuesti sõnastatud Eurodaci määruse VI 
peatükis, on lõpule viidud ja parafeeritud on 19. jaanuari 2001. aasta lepingule lisatava 
protokolli vormis leping, millega laiendatakse 19. jaanuari 2001. aasta lepingu kohaldamisala 
õiguskaitsele.

Määruse (EL) nr 603/2013 õiguskaitset käsitlevate sätete laiendamine Islandile ja Norrale 
võimaldaks Islandi ja Norra õiguskaitseasutustel esitada taotlusi sõrmejälgede andmete 
võrdlemiseks teiste osalevate riikide sisestatud ja Eurodaci andmebaasi salvestatud 
andmetega, kui nad püüavad terrorismis või raskes kuriteos kahtlustatavat isikut või 
kuriteoohvrit tuvastada või tema kohta täiendavat teavet saada. Teisalt võimaldaks see kõikide 
teiste osalevate riikide (teiste ELi liikmesriikide või assotsieerunud riikide) 
õiguskaitseasutustel esitada samal eesmärgil taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks 
Islandi ja Norra sisestatud ja Eurodaci andmebaasi salvestatud andmetega.

Nõukogu teeb oma otsuse pärast lepingu allakirjutamist kvalifitseeritud häälteenamusega ning 
pärast Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 218 
lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v ja ELi toimimise lepingu artikli 218 lõikele 8.

Eespool nimetatut arvesse võttes soovitab raportöör Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjonil seda raportit toetada ning Euroopa Parlamendil sellele oma 
nõusolek anda.


