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Fausto Correia
Belgia Kuningriigi, Bulgaaria Vabariigi, Saksamaa Liitvabariigi, Hispaania Kuningriigi, 
Prantsuse Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria 
Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Soome Vabariigi, 
Portugali Vabariigi, Rumeenia ja Rootsi Kuningriigi algatus eesmärgiga võtta vastu nõukogu 
otsus piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese 
kuritegevuse vastase võitlusega

(6566/2007 – C6-0079/2007 – 2007/0804(CNS))

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 62
Õigusloomega seotud resolutsioon

4 a. palub nõukogul tagada, et käesolev otsus jõustuks alles pärast nõukogu raamotsuse 
2007/XX/JSK, mis käsitleb kriminaalasjadega seotud politsei- ja õigusalase koostöö 
raames töödeldavate isikuandmete kaitset, jõustumist;

Or. de

Selgitus

Eelnimetatud andmekaitset käsitleva raamotsuse kehtimine enne käesoleva otsuse jõustumist 
on äärmiselt oluline, et tagada kõigis liikmesriikides isikuandmete töötlemisel asjakohane 
andmekaitse tase.

Algatus
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Belgia Kuningriigi, Bulgaaria Vabariigi, 
Saksamaa Liitvabariigi, Hispaania 
Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, 
Luksemburgi Suurhertsogiriigi, 

Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, 
Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi, 

Itaalia Vabariigi, Soome Vabariigi, Portugali 
Vabariigi, Rumeenia ja Rootsi Kuningriigi 

ettepanek

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Stavros Lambrinidis

Muudatusettepanek 63
Põhjendus 10 a (uus)

(10 a) Nõukogu peaks põhjalikult hindama 
Prümi lepingu vajalikkust, 
proportsionaalsust, toimivust ja tõhusust, 
aga ka selle mõju põhiõigustele ja 
andmekaitsele.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Stavros Lambrinidis

Muudatusettepanek 64
Põhjendus 17

(17) Tihedam politseikoostöö ja 
kriminaalasjades tehtav õigusalane koostöö 
peab käima käsikäes põhiõiguste 
austamisega, eelkõige õigusega eraelu 
puutumatusele ja isikuandmete kaitsele.

(17) Tihedam politseikoostöö ja 
kriminaalasjades tehtav õigusalane koostöö 
peab käima käsikäes põhiõiguste 
austamisega, eelkõige õigusega eraelu 
puutumatusele ja isikuandmete kaitsele.

See tuleks tagada käesolevas otsuses
sätestatud tervikliku andmekaitse erikorraga, 
mis tuleks välja töötada otsuse 
reguleerimisalasse kuuluva andmevahetuse 
eripärast lähtudes. Otsuses sisalduvate 
andmekaitset käsitlevate erisätete puhul 
tuleks eelkõige arvesse võtta piiriülest on-
line juurdepääsu andmebaasidele. Kuna on-
line juurdepääsu puhul ei ole registrit 

See tuleks tagada isikuandmete kaitset 
käsitleva tervikliku raamotsuse alusel
kooskõlas kolmanda samba alla kuuluva 
julgeolekualase ja politseikoostööga, mille 
nõukogu peaks vastu võtma enne käesoleva 
otsuse vastuvõtmist, võttes kõigiti arvesse 
Euroopa Parlamendi soovitusi, ja tervikliku 
andmekaitse erikorraga, mis tuleks välja 
töötada otsuse reguleerimisalasse kuuluva 
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haldaval liikmesriigil võimalik läbi viia mis 
tahes eelnevat kontrolli, peaks käesolev 
otsus tagama järelkontrolli toimumise.

andmevahetuse eripärast lähtudes. Otsuses 
sisalduvate andmekaitset käsitlevate 
erisätete puhul tuleks eelkõige arvesse võtta 
piiriülest on-line juurdepääsu 
andmebaasidele. Kuna on-line juurdepääsu 
puhul ei ole registrit haldaval liikmesriigil 
võimalik läbi viia mis tahes eelnevat 
kontrolli, peaks käesolev otsus tagama 
järelkontrolli toimumise.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 65
Põhjendus 18

(18) Olles teadlik sellest, et käesoleval 
nõukogu otsusel on suur tähtsus üksikisikute 
õiguste kaitsmise seisukohast ning sellest, et 
isikuandmete edastamine teisele 
liikmesriigile nõuab andmeid saava 
liikmesriigi piisavat andmekaitse taset, 
peaksid liikmesriigid kandma hoolt kõigi 
otsuses sisalduvate andmekaitse eeskirjade 
tõhusa rakendamise eest.

(18) Olles teadlik sellest, et käesoleval 
nõukogu otsusel on suur tähtsus üksikisikute 
õiguste kaitsmise seisukohast, ning sellest, et 
isikuandmete edastamine teisele 
liikmesriigile nõuab andmeid saava 
liikmesriigi piisavat andmekaitse taset, on 
kõnealuse piisava andmekaitse taseme 
loomine kõigis liikmesriikides kõigi otsuses 
sisalduvate andmekaitse eeskirjade tõhusa 
rakendamise ning nõukogu raamotsuse 
2007/XX/JSK (kriminaalasjadega seotud 
politsei- ja õigusalase koostöö raames 
töödeldavate isikuandmete kaitse kohta) 
rakendamise kaudu keskse tähtsusega.

Or. de

Selgitus

Vt õigusloomega seotud resolutsiooni muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Stavros Lambrinidis

Muudatusettepanek 66
Põhjendus 20
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(20) Käesolevas otsuses austatakse 
põhiõigusi ja peetakse kinni eelkõige 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
sätestatud põhimõtetest,

(20) Käesoleva otsuse jõustumise ja 
rakendamise eeltingimusteks on Prümi 
lepingu täielik läbivaatamine ja selle senise 
toimimise hindamine ning kolmanda 
sambaga hõlmatud andmekaitset käsitleva 
raamotsuse vastuvõtmine,

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro

Muudatusettepanek 67
Artikkel 1

Käesoleva otsuse abil kavatsevad 
liikmesriigid tõhustada piiriülest koostööd 
Euroopa Liidu lepingu VI jaotisega 
hõlmatud küsimustes, eelkõige teabevahetust 
kuritegude ennetamise ja uurimise eest 
vastutavate asutuste vahel. Sel eesmärgil 
sisaldab käesolev otsus eeskirju järgmistes 
valdkondades:

Käesoleva otsuse abil kavatsevad 
liikmesriigid nõukogu 13. juuni 2002. aasta 
raamotsuse 2002/584/JSK artikli 2 ja 
nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse 
2002/475/JSK artiklite 1–3 alusel tõhustada 
piiriülest koostööd Euroopa Liidu lepingu 
VI jaotisega hõlmatud küsimustes, eelkõige 
teabevahetust kuritegude ennetamise ja 
uurimise eest vastutavate asutuste vahel. Sel 
eesmärgil sisaldab käesolev otsus eeskirju 
järgmistes valdkondades:

Or. de

Selgitus

Otsuse ulatuslikku kohaldamisala tuleks siinkohal kitsendada, eriti seetõttu, et puudub 
Euroopa ühtlustatud kriminaalõigus. Euroopa vahistamismäärusega seotud süütegude loetelu 
on heaks aluseks Euroopa õigusaktide konkreetsel kohaldamisel ja ühtlustamisel selles 
valdkonnas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 68
Artikkel 1

Käesoleva otsuse abil kavatsevad 
liikmesriigid tõhustada piiriülest koostööd 
Euroopa Liidu lepingu VI jaotisega 
hõlmatud küsimustes, eelkõige teabevahetust 

Käesoleva otsuse abil kavatsevad 
liikmesriigid tõhustada piiriülest koostööd 
Euroopa Liidu lepingu VI jaotisega 
hõlmatud küsimustes, eelkõige teabevahetust 
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kuritegude ennetamise ja uurimise eest 
vastutavate asutuste vahel. Sel eesmärgil 
sisaldab käesolev otsus eeskirju järgmistes 
valdkondades:

kuritegude ennetamise ja uurimise eest 
vastutavate asutuste vahel, tagades kõrge 
andmekaitse taseme. Sel eesmärgil sisaldab 
käesolev otsus eeskirju järgmistes 
valdkondades:

Or. }en

Selgitus 

Õigusliku vahendi eesmärk ja ulatus on liikmesriikide põhihuvide kaalumise väljendus. 
Kuritegude ennetamine ja uurimine on kahtlemata kõnealust põhilist laadi huvi, aga seda on 
ka eraelu puutumatuse põhiõiguse kaitse ja isikuandmete kaitse. Viimatinimetatutele väärilise 
tähtsuse omistamiseks on vaja kõnealused sätted ära märkida ka käesolevas artiklis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 69
Artikli 1 punkt d a (uus)

d a) sätted andmekaitse miinimumtaseme 
kohta, mida kohaldatakse käesoleva 
otsusega kehtestatud korra kohaselt 
töödeldavatele andmetele (6. peatükk).

Or. en

Selgitus

Õigusliku vahendi eesmärk ja ulatus on liikmesriikide põhihuvide kaalumise väljendus. 
Kuritegude ennetamine ja uurimine on kahtlemata kõnealust põhilist laadi huvi, aga seda on 
ka eraelu puutumatuse põhiõiguse kaitse ja isikuandmete kaitse. Viimatinimetatutele väärilise 
tähtsuse omistamiseks on vaja kõnealused sätted ära märkida ka käesolevas artiklis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adina-Ioana Vălean

Muudatusettepanek 70
Artikli 1 punkt d a (uus)

d a) sätted isikuandmete töötlemisel 
kohaldatava andmekaitse kohta (6. 
peatükk);

Or. {EN}en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Adina-Ioana Vălean

Muudatusettepanek 71
Artikkel 1 a (uus)

Artikkel 1 a
Andmekategooriad 

Liikmesriikidel tuleb selgelt eristada 
järgmiste isikute andmeid:
– isik, keda kahtlustatakse kuriteo 
toimepanemises või selles osalemises,
– isik, kes on kuriteo eest süüdi mõistetud,

– isik, kelle puhul on põhjendatud 
kahtlusi, et ta kavatseb kuriteo toime 
panna,

– isik, keda uurimise käigus võidakse 
kutsuda tunnistusi andma seoses 
uuritavate kuritegude või järgneva 
kriminaalmenetlusega,

– isik, kes on olnud kuriteo ohver või kelle 
puhul teatavad asjaolud annavad alust 
uskuda, et isik on olnud kuriteo ohver,

– isik, kes võib kuritegude kohta teavet 
anda,

– eespool osutatud isikute kontaktisik või 
nendega seotud isik ja

– isik, kes ei kuulu ühtegi eespool 
nimetatud kategooriasse.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 72
Artikli 2 lõige 1

1. Liikmesriigid loovad kuritegude uurimise 
eesmärgil riiklikud DNA registrid ja 
haldavad neid. Käesoleva otsuse alusel 
nendes registrites sisalduvate andmete 

1. Liikmesriigid loovad raskete kuritegude 
uurimise eesmärgil riiklikud DNA registrid 
ja haldavad neid. Kõnealuste DNA registrite 
jaoks on lubatud luua DNA profiile ainult 
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töötlemine toimub vastavalt käesolevale 
otsusele kooskõlas andmete töötlemise 
suhtes kohaldatava siseriikliku õigusega. 

kuritegude ennetamise või 
kriminaalmenetluse raames. 

DNA registrites tuleb selgelt eristada 
järgmiste isikukategooriate DNA profiilid: 
– isik, kes on kuriteo eest süüdi mõistetud,
– isik, keda kahtlustatakse kuriteo 
toimepanemises või selles osalemises, 
- isik, kelle puhul on põhjendatud kahtlusi, 
et ta kavatseb kuriteo toime panna,
– isik, keda uurimise käigus võidakse 
kutsuda tunnistusi andma seoses uuritavate 
kuritegude või järgneva 
kriminaalmenetlusega, 
– isik, kes on olnud kuriteo ohver või kelle 
puhul teatavad asjaolud annavad alust 
uskuda, et isik on olnud kuriteo ohver, 
– isik, kes võib kuritegude kohta teavet 
anda,
– eespool osutatud isikute kontaktisik või 
nendega seotud isik ja 
– isik, kes ei kuulu ühtegi eespool 
nimetatud kategooriasse.
Muus osas toimub nendes registrites 
sisalduvate andmete töötlemine toimub 
vastavalt käesolevale otsusele kooskõlas 
andmete töötlemise suhtes kohaldatava 
siseriikliku õigusega.

Or. de

Selgitus

Isikukategooriad on võetud komisjoni ettepanekust võtta vastu raamotsus isikuandmete kaitse 
kohta (KOM(2005)475). Niisugune eristamine on vältimatu, et kuriteo toimepanekus 
osalemise ulatuse alusel oleks võimalik kehtestada isikuandmete edasiseks töötlemiseks 
vastavad reeglid (vt ka Euroopa andmekaitseinspektori 4. aprilli 2007. aasta arvamus nr 75 
käesoleva algatuse kohta).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Adina-Ioana Vălean

Muudatusettepanek 73
Artikli 2 lõige 2 a (uus)

2 a. DNA mittekodeeriv ala –
kromosoomialad, kus geenid ei avaldu, s.t 
mis teadaolevalt ei kanna edasi teavet 
iseloomulike pärilike omaduste kohta. 
Teaduse arengust sõltumata ei avaldata 
DNA mittekodeeriva alaga seotud 
täiendavat teavet ei praegu ega tulevikus.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro

Muudatusettepanek 74
Artikli 6 lõige 2 a (uus)

2 a. Liikmesriigid edastavad riiklike 
kontaktpunktide loetelu teistele 
liikmesriikidele ja komisjonile. 

Or. de

Selgitus

Riiklikest kontaktpunktidest on otstarbekas teavitada ka teisi liikmesriike ja säilitada teave 
nende punktide kohta ka komisjonis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 75
Artikli 7 sissejuhatav osa

Kui käimasolevas uurimises või 
kriminaalmenetluses ei ole taotluse saanud 
liikmesriigi territooriumil viibiva konkreetse 
isiku DNA profiil kättesaadav, osutab 
taotluse saanud liikmesriik õigusabi, võttes 
sellelt isikult rakulise materjali ja seda 
analüüsides ning edastades saadud DNA 

Kui käimasolevas uurimises või raske 
kuriteoga seotud kriminaalmenetluses ei ole 
taotluse saanud liikmesriigi territooriumil 
viibiva kõnealuse kuriteo toimepanekus 
kahtlustatava konkreetse isiku DNA profiil 
kättesaadav, osutab taotluse saanud 
liikmesriik õigusabi, võttes sellelt isikult 
rakulise materjali ja seda analüüsides ning 
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profiili, kui: edastades saadud DNA profiili, kui:

Or. en

Selgitus

Artikkel 7 kohustab liikmesriike koguma aktiivselt isiku biomeetrilisi andmeid, mis võib 
kõnealuse isiku põhiõigusi väga suurel määral mõjutada. See on proportsionaalne ainult 
juhul, kui kõnealuste kohustustega seotud tingimused kehtestatakse selgemalt ja piiratakse 
isikutega, keda kahtlustatakse raske kuriteo toimepanemises.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro

Muudatusettepanek 76
Artikli 11 lõige 2 a (uus)

2 a. Liikmesriigid edastavad riiklike 
kontaktpunktide loetelu teistele 
liikmesriikidele ja komisjonile.

Or. de

Selgitus

Riiklikest kontaktpunktidest on otstarbekas teavitada ka teisi liikmesriike ja säilitada teave 
nende punktide kohta ka komisjonis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 77
Artikli 12 lõige 1

1. Kuritegude ennetamise ja uurimise 
eesmärgil ja muude otsingut sooritava 
liikmesriigi kohtute või riigiprokuratuuri 
jurisdiktsiooni alla kuuluvate 
õigusrikkumistega tegelemiseks ning samuti 
avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks 
võimaldavad liikmesriigid lõikes 2 osutatud 
teiste liikmesriikide riiklikele 
kontaktpunktidele juurdepääsu järgmistele 
riiklikele sõidukite registreerimisandmetele 
koos õigusega sooritada üksikjuhtudel 

1. Kuritegude uurimise eesmärgil ja muude 
otsingut sooritava liikmesriigi kohtute või 
riigiprokuratuuri jurisdiktsiooni alla 
kuuluvate õigusrikkumistega tegelemiseks 
ning samuti avaliku korra ja julgeoleku 
tagamiseks võimaldavad liikmesriigid lõikes 
2 osutatud teiste liikmesriikide riiklikele 
kontaktpunktidele juurdepääsu järgmistele 
riiklikele sõidukite registreerimisandmetele 
koos õigusega sooritada üksikjuhtudel 
automatiseeritud otsingut:
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automatiseeritud otsingut:

Or. de

Selgitus

Sõidukite registreerimisandmete kogumine ja edastamine kuritegude ennetamise eesmärgil ei 
ole otstarbekas. Lisanduv kasu jääb arusaamatuks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro

Muudatusettepanek 78
Artikli 15 teine a lõik (uus)

Liikmesriigid edastavad riiklike 
kontaktpunktide loetelu teistele 
liikmesriikidele ja komisjonile.

Or. de

Selgitus

Riiklikest kontaktpunktidest on otstarbekas teavitada ka teisi liikmesriike ja säilitada teave 
nende punktide kohta ka komisjonis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro

Muudatusettepanek 79
Artikli 16 lõige 3 a (uus)

3 a. Liikmesriigid edastavad riiklike 
kontaktpunktide loetelu teistele 
liikmesriikidele ja komisjonile.

Or. de

Selgitus

Riiklikest kontaktpunktidest on otstarbekas teavitada ka teisi liikmesriike ja säilitada teave 
nende punktide kohta ka komisjonis.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro

Muudatusettepanek 80
Artikli 17 lõige 2

2. Iga liikmesriik võib asukohaliikmesriigina 
kooskõlas oma siseriikliku õigusega ning 
lähetava liikmesriigi nõusolekul anda 
ühisoperatsioonidesse kaasatud lähetavate 
liikmesriikide ametiisikutele õiguse teostada 
täidesaatvat võimu või lubada sellises 
ulatuses, nagu seda lubab 
asukohaliikmesriigi siseriiklik õigus, 
lähetavate liikmesriikide ametiisikutel 
teostada oma täidesaatvat võimu kooskõlas 
lähetava liikmesriigi õigusega. Seda 
täidesaatvat võimu võib teostada ainult 
asukohaliikmesriigi ametiisikute 
juhendamisel ning reeglina nende 
juuresolekul. Lähetavate liikmesriikide 
muude ametiisikute suhtes kohaldatakse 
asukohaliikmesriigi siseriiklikku õigust. 
Nende tegevuste eest vastutab 
asukohaliikmesriik.

2. Iga liikmesriik võib asukohaliikmesriigina 
kooskõlas oma siseriikliku õigusega ning 
lähetava liikmesriigi nõusolekul anda 
ühisoperatsioonidesse kaasatud lähetavate 
liikmesriikide ametiisikutele õiguse teostada 
täidesaatvat võimu. Seda täidesaatvat võimu 
võib teostada ainult asukohaliikmesriigi 
ametiisikute juhendamisel ning reeglina 
nende juuresolekul. Lähetavate 
liikmesriikide muude ametiisikute suhtes 
kohaldatakse asukohaliikmesriigi 
siseriiklikku õigust. Nende tegevuste eest 
vastutab asukohaliikmesriik.

Or. de

Selgitus

Lähetatavate ametnike õigused peavad andmesubjektide jaoks õiguskindluse tagamise 
eesmärgil tuginema asukohaliikmesriigi eeskirjadele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Herbert Reul

Muudatusettepanek 81
Artikkel 17 a (uus)

Artikkel 17 a
Meetmed vahetu ohu korral

1. Tungiva vajaduse korral on ühe 
lepingupoole ametnikel õigus ületada teise 
lepingupoole eelneva nõusolekuta ühist 
piiri, et teise lepingupoole territooriumi 
piirialal võtta selle riigi siseriikliku õiguse 
alusel ajutisi meetmeid, mis on vajalikud 
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vahetu ohu ärahoidmiseks elule ja tervisele. 

2. Tungiva vajadusega lõike 1 tähenduses 
on tegemist juhul, kui territooriumil võimu 
omava riigi ametnike sekkumist või võimu 
teostamist artikli 24 lõike 2 tähenduses 
ootama jäädes võib tekkida oht.

3. Sekkuvad ametnikud on kohustatud 
territooriumil võimu omavat riiki 
viivitamata teavitama. Vastav riik kinnitab 
teate saamist ja võtab viivitamata vajalikud 
meetmed ohu ärahoidmiseks ja olukorra 
eest vastutuse üle võtmiseks. Sekkuvad 
ametnikud on kohustatud järgima 
territooriumil võimu omava riigi 
korraldusi. 

4. Lepingupooled sõlmivad eraldi 
kokkuleppe selle kohta, milliseid asutusi 
lõike 3 kohaselt viivitamata teavitatakse. 
Sekkuvad ametnikud on kohustatud 
järgima käesoleva artikli sätteid ja selle 
lepingupoole õigust, kelle territooriumil 
nad tegutsema asuvad. 

5. Sekkuvate ametnike võetavad meetmed 
loetakse territooriumil võimu omava riigi 
meetmeteks.

Or. de

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek vastab Prümi lepingu artikli 25 sõnastusele. Sätted vahetu ohu 
korral võetavate meetmete kohta peaksid olema ka osa nõukogu otsusest, et tagada piirialadel 
tõhusam politseikoostöö.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Herbert Reul

Muudatusettepanek 82
Artikkel 18 a (uus)

Artikkel 18 a
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Koostöö taotluse alusel

1. Lepingupoolte pädevad asutused 
osutavad üksteisele oma pädevuste raames 
ja riigisisese õiguse kohaselt taotluse alusel 
abi. 
2. Lepingupoolte pädevad asutused 
osutavad üksteisele abi vastavalt 19. juuni 
1990. aasta konventsiooni, millega 
rakendatakse 14. juuni 1985. aasta 
Schengeni lepingut ühispiiridel kontrolli 
järkjärgulise kaotamise kohta, artikli 39 
lõike 1 esimesele lausele eriti järgmistes 
valdkondades: 

1) maantee-, vee- ja õhusõidukite omanike 
ja valdajate kindlakstegemine ning sõitjate 
ja juhtide väljaselgitamine, kui see ei ole 
sätestatud artiklis 12,

2) teave juhilubade, laevajuhitunnistuste ja 
teiste võrreldavate lubade kohta,

3) viibimis- ja elukoha kindlaksmääramine,

4) elamislubade kindlakstegemine,

5) telefoninumbrite omanike ja teiste 
telekommunikatsiooniseadmete omanike 
kindlakstegemine, kui need seadmed on 
avalikult juurdepääsetavad,

6) isikusamasuse tuvastamine,

7) asjade päritolu väljaselgitamine, kui on 
tegemist näiteks relvade, mootor- ja 
veesõidukitega (müügikanaliga seotud 
päringud),

8) politsei andmebaasides ja dokumentides 
ning asutuste avalikult juurdepääsetavates 
andmebaasides sisalduv teave,

9) kiirteated relvade ja lõhkeainete kohta 
ning teated raha ja maksumärkide 
võltsimise kohta,
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10) teave piiriüleste jälgimismeetmete 
praktilise teostamise, piiriülese jälitamise ja 
kontrollitud tarnete kohta, 

11) küsitletava valmisoleku 
kindlakstegemine ütluste andmiseks. 

3. Kui asutusel, kellele taotlus esitati, 
puudub pädevus taotluse läbivaatamiseks, 
edastab see asutus taotluse pädevale 
asutusele. Asutus, kellele taotlus esitati, 
teavitab taotluse esitanud asutust 
edastamisest ja taotluse läbivaatamiseks 
pädevast asutusest. Pädev asutus vaatab 
taotluse läbi ja edastab tulemuse taotluse 
esitanud asutusele.

Or. de

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek vastab Prümi lepingu artikli 25 sõnastusele. Sätted vahetu ohu 
korral võetavate meetmete kohta peaksid olema ka osa nõukogu otsusest, et tagada piirialadel 
tõhusam politseikoostöö.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 83
Artikli 24 lõike 1 punkt a a (uus)

a a) isikuandmed – igasugune teave 
tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku 
(edaspidi „andmesubjekt”) kohta. 
Tuvastatav isik on isik, keda saab otseselt 
või kaudselt tuvastada, eelkõige isikukoodi 
alusel või ühe või mitme tema füüsilisele, 
füsioloogilisele, vaimsele, majanduslikule, 
kultuurilisele või sotsiaalsele identsusele 
omase joone põhjal;

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse huvides tuleks lisada isikuandmete määratlus, mis on identne direktiivi 
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95/46/EÜ artikli 2 punktis a ja raamotsuse ettepaneku artikli 2 punktis a esitatud 
isikuandmete määratlusega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 84
Artikli 24 lõike 1 punkt a b (uus)

a b) DNA mittekodeeriv ala –
kromosoomialad, kus geenid ei avaldu, s.t 
mis teadaolevalt ei kanna edasi teavet 
iseloomulike pärilike omaduste kohta;

Or. en

Selgitus

DNA profiilide ja seega ka DNA mittekodeeriva ala määratlus on otsustava tähtsusega 
element, sest see näitab, millist teavet on võimalik DNAst saada. Seetõttu on kõnealune 
määratlus vaja lisada käesolevasse nõukogu otsusesse ja mitte teha seda koos 
rakendusmeetmega, mille nõukogu võtab vastu kvalifitseeritud häälteenamusega, vt EÜ 
asutamiselepingu artikli 34 lõike 2 punkti c teine lause. Määratlus on identne Prümi lepingu
rakenduslepingus sätestatuga (nõukogu dokument 5437/07, 2.5.).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 85
Artikli 24 lõige 2

2. Alljärgnevaid sätteid kohaldatakse 
käesoleva otsuse kohaselt edastatud 
andmete suhtes, kui eespool toodud 
peatükkides ei ole sätestatud teisiti.

2. Alljärgnevad sätted kehtivad kõigi 
käesoleva otsuse raames töödeldavate 
isikuandmete suhtes.

Or. de

Selgitus

Vajab selgitamist, et 6. peatüki nõuded kehtivad kõigi andmetöötlusprotsesside kohta, 
sealhulgas ka riigisiseste küsimuste kohta, ja mitte alles siis, kui andmed on edastatud teisele 
liikmesriigile. Viimatinimetatu tooks kaas andmekaitse ebaühtlase taseme.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro

Muudatusettepanek 86
Artikli 24 lõige 2

2. Alljärgnevaid sätteid kohaldatakse 
käesoleva otsuse kohaselt edastatud 
andmete suhtes, kui eespool toodud 
peatükkides ei ole sätestatud teisiti.

2. Käesoleva peatüki sätteid kohaldatakse 
DNA registrite ja sõrmejälgede andmete 
salvestamise ja töötlemise suhtes 
liikmesriikides. Kuuendat peatükki 
kohaldatakse ka käesoleva otsuse kohaselt 
edastatud teiste isikuandmete suhtes.

Or. de

Selgitus

Vajab selgitamist, et kohaldatakse eranditult otsuse kohaselt kehtestatud andmekaitsekorda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adina-Ioana Vălean

Muudatusettepanek 87
Artikli 24 lõige 2

2. Alljärgnevaid sätteid kohaldatakse 
käesoleva otsuse kohaselt edastatud andmete 
suhtes, kui eespool toodud peatükkides ei 
ole sätestatud teisiti.

2. Alljärgnevaid sätteid kohaldatakse 
käesoleva otsuse kohaselt edastatud andmete 
suhtes, kui eespool toodud peatükkides ei 
ole sätestatud teisiti.

Kõnealuseid sätteid kohaldatakse ka 
käesoleva otsuse kohaselt kogutud ja 
liikmesriigis töödeldud DNA materjali ja 
sõrmejälgede ning esitatud täiendavate 
isikuandmete suhtes.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adina-Ioana Vălean

Muudatusettepanek 88
Artikkel 24 a (uus)

Artikkel 24 a
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isikuandmed – igasugune teave tuvastatud 
või tuvastatava füüsilise isiku kohta. 
Tuvastatav isik on isik, keda saab otseselt 
või kaudselt tuvastada, eelkõige isikukoodi 
põhjal või ühe või mitme tema füüsilisele, 
füsioloogilisele, vaimsele, majanduslikule, 
kultuurilisele või sotsiaalsele identsusele 
omase joone põhjal.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Stavros Lambrinidis

Muudatusettepanek 89
Artikkel 25

Liikmesriigid tagavad otsuse kohaselt 
edastatavate või edastatud andmete 
töötlemise puhul siseriikliku õigusega 
sellise isikuandmete kaitse taseme, mis on 
vähemalt võrdne Euroopa Nõukogu 28. 
jaanuari 1981. aasta isikuandmete 
automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse 
konventsioonist ja selle 8. novembri 2001. 
aasta lisaprotokollist tuleneva tasemega, 
ning võtavad sealjuures arvesse Euroopa 
Nõukogu ministrite komitee 17. septembri 
1987. aasta soovitust liikmesriikidele nr 
R (87) 15, mis reguleerib isikuandmete 
kasutamist politsei valdkonnas, ka juhul, 
kui andmeid ei töödelda automatiseeritult.

Tervikliku isikuandmete kaitset käsitleva 
raamotsuse vastuvõtmine seoses kolmanda 
samba alla kuuluva julgeoleku ja 
politseikoostööga on käesoleva otsuse 
rakendamise eeltingimuseks ja peaks olema 
kõigi täiendavate käesoleva otsuse alusel 
võetavate andmekaitsemeetmete 
minimaalseks aluseks.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 90
Artikli 25 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad otsuse kohaselt 
edastatavate või edastatud andmete 
töötlemise puhul siseriikliku õigusega 
sellise isikuandmete kaitse taseme, mis on 

1. Käesolevast otsusest tulenevaid 
erinõudeid piiramata lähtutakse 
isikuandmete töötlemisel käesoleva otsuse 
raames nõukogu raamotsusest 



PE 388.484v01-00 18/29 AM\663967ET.doc
Freelance-tõlge

ET

vähemalt võrdne Euroopa Nõukogu 28. 
jaanuari 1981. aasta isikuandmete 
automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse 
konventsioonist ja selle 8. novembri 2001. 
aasta lisaprotokollist tuleneva tasemega,
ning võtavad sealjuures arvesse Euroopa 
Nõukogu ministrite komitee 17. septembri 
1987. aasta soovitust liikmesriikidele nr 
R (87) 15, mis reguleerib isikuandmete 
kasutamist politsei valdkonnas, ka juhul, kui 
andmeid ei töödelda automatiseeritult.

2007/XX/JSK kriminaalasjadega seotud 
politsei- ja õigusalase koostöö raames 
töödeldavate isikuandmete kaitse kohta.
Eeltoodust hoolimata kohaldatakse 
Euroopa Nõukogu 28. jaanuari 1981. aasta 
isikuandmete automatiseeritud töötlemisel 
isiku kaitse konventsiooni ja selle 8. 
novembri 2001. aasta lisaprotokolli ning 
käesoleva otsuse kohaselt loetakse 
isikuandmete töötlemisel siduvaks Euroopa 
Nõukogu ministrite komitee 17. septembri 
1987. aasta soovitust liikmesriikidele nr 
R (87) 15, mis reguleerib isikuandmete 
kasutamist politsei valdkonnas, ka juhul, kui 
andmeid ei töödelda automatiseeritult.

Or. de

Selgitus 

Käesoleva otsuse kohaselt peab isikuandmete töötlemine lähtuma eelpool nimetatud 
raamotsusest, et kõigis liikmesriikides oleks võimalik tagada piisav andmekaitse tase. Sellele 
vaatamata jääb siiski ka Euroopa Nõukogu eelpool nimetatud õiguslike vahendite 
kohaldamine liikmesriikide jaoks kohustuslikuks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 91
Artikli 25 lõige 1 a (uus)

1 a. Liikmesriigid võtavad arvesse 
isikuandmete erinevaid kategooriaid ja 
andmekogumise erinevaid eesmärke 
eesmärgiga kehtestada ajalised piirangud 
nende säilitamiseks ning asjakohased 
tingimused nende kogumiseks, töötlemiseks 
ja edastamiseks. Nende isikute 
isikuandmeid, keda ei kahtlustata kuriteo 
toimepanemises või selles osalemises, 
töödeldakse vaid sel eesmärgil, milleks need 
koguti, ning piiratud ajavahemiku jooksul. 
Liikmesriigid kehtestavad seoses nende 
andmetega asjakohased juurdepääsu- ja 
edastamispiirangud.
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Or. de

Selgitus

Vastavalt osalemise ulatusele tuleb aluseks võtta ka vastavad andmekaitsesätted (vastab 
Euroopa Parlamendi 14. juuni 2006. aasta teksti (KOM) (ettepanek võtta vastu nõukogu 
raamotsus kriminaalasjadega seotud politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate 
isikuandmete kaitse kohta) muudatusettepanekule 14).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro

Muudatusettepanek 92
Artikli 25 lõige 3 a (uus)

3 a. Isikuandmeid ei edastata kolmandatele 
riikidele.

Or. de

Selgitus

Selgitus seoses isikuandmete edastamisega sellistele kolmandatele riikidele, mille 
andmekaitse tase võib olla ebakindel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 93
Artikli 26 lõige 1

1. Isikuandmete töötlemine andmeid saava 
liikmesriigi poolt on lubatud üksnes 
eesmärkidel, milleks andmed on otsuse 
kohaselt edastatud. Teabe kasutamine teistel 
eesmärkidel on lubatud ainult registrit 
haldava liikmesriigi eelneval loal ja üksnes 
andmeid saava liikmesriigi siseriikliku 
õiguse kohaselt. Sellise loa võib anda 
tingimusel, et kõnealune muudel 
eesmärkidel töötlemine on lubatud registrit 
haldava liikmesriigi siseriikliku õigusega.

1. Isikuandmete töötlemine andmeid saava 
liikmesriigi poolt on lubatud üksnes 
eesmärkidel, milleks andmed on otsuse 
kohaselt edastatud. Teabe kasutamine teistel 
eesmärkidel on artikli 25 lõike 1 punkti a 
sätteid piiramata lubatud ainult registrit 
haldava liikmesriigi eelneval loal ja üksnes 
andmeid saava liikmesriigi siseriikliku 
õiguse kohaselt. Sellise loa võib anda 
tingimusel, et kõnealune muudel 
eesmärkidel töötlemine on lubatud registrit 
haldava liikmesriigi siseriikliku õigusega ja 
pärast iga juhtumi eraldi kontrollimist.

Or. de
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Selgitus

Kuriteos mittekahtlustatavate isikute ja kuriteo eest süüdi mõistmata isikute isikuandmeid ei 
tohi põhimõtteliselt teistel eesmärkidel töödelda. Lisaks tuleb vältida üldise nõusoleku 
andmist teistel eesmärkidel töötlemiseks; pigem tuleb iga juhtumi puhul eraldi kontrollida, 
kas tingimused on täidetud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro

Muudatusettepanek 94
Artikli 26 lõige 2

2. Registrit haldav liikmesriik võib talle 
edastatud andmeid töödelda kooskõlas 
artiklitega 2, 4 ja 9 üksnes juhul, kui see on 
vajalik võrdlemiseks, otsingutele 
automaatvastuste saamiseks või artikli 31 
kohaseks salvestamiseks. Edastatud andmed 
kustutatakse viivitamata pärast andmete 
võrdlemist või otsingutele automaatvastuste 
saamist, kui ei ole vajalik edasine 
töötlemine esimese lõigu punktides 2 ja 3 
nimetatud eesmärkidel.

2. Registrit haldav liikmesriik võib talle 
edastatud andmeid töödelda kooskõlas 
artiklitega 2, 4 ja 9 üksnes juhul, kui see on 
vajalik võrdlemiseks, otsingutele 
automaatvastuste saamiseks või artikli 31 
kohaseks salvestamiseks. Edastatud andmed 
kustutatakse viivitamata pärast andmete 
võrdlemist või otsingutele automaatvastuste 
saamist.

Or. de

Selgitus

Kustutamisest ei tohiks teha erandeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 95
Artikkel 27

Edastatud isikuandmeid võivad töödelda 
üksnes asutused, organid ja kohtud, mille 
kohustus on täita artiklis 26 osutatud 
eesmärkide saavutamisega seotud 
ülesandeid. Andmeid võib edastada teistele 
asutustele üksnes andmeid edastava 
liikmesriigi eelneval loal ja kooskõlas 
andmeid saava liikmesriigi õigusega.

Edastatud isikuandmeid võivad töödelda 
üksnes asutused, organid ja kohtud, mille 
kohustus on täita artiklis 26 osutatud 
eesmärkide saavutamisega seotud 
ülesandeid. Andmeid võib edastada teistele 
asutustele üksnes andmeid edastava 
liikmesriigi eelneval loal iga juhtumi puhul 
eraldi ja kooskõlas andmeid saava 
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liikmesriigi õigusega.

Or. de

Selgitus

Tuleb vältida üldise nõusoleku andmist teistel eesmärkidel töötlemiseks; pigem tuleb iga 
juhtumi puhul eraldi kontrollida, kas tingimused on täidetud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 96
Artikli 28 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad isikuandmete 
õigsuse ja ajakohasuse. Kui andmesubjekt 
teatab või kui muul viisil ilmneb, et 
edastatud on ebaõigeid andmeid või 
andmeid, mida ei oleks pidanud edastama, 
teavitatakse sellest viivitamata andmeid 
saavat liikmesriiki või andmeid saavaid 
liikmesriike. Asjaomasel liikmesriigil või 
asjaomastel liikmesriikidel on kohustus 
kõnealused andmed parandada või 
kustutada. Lisaks parandatakse edastatud 
isikuandmed nende ebaõigsuse tuvastamise 
korral. Kui andmeid saaval organil on 
põhjust arvata, et edastatud andmed on 
ebaõiged või et need tuleks kustutada, 
teavitatakse sellest viivitamata andmeid 
edastavat organit.

1. Isikuandmed kustutatakse, kui need ei 
ole enam vajalikud sellel eesmärgil, milleks 
nad koguti. Liikmesriigid tagavad 
isikuandmete õigsuse ja ajakohasuse, 
vaadates andmed läbi vähemalt iga kahe 
aasta järel pärast andmete sisestamist. Kui 
andmesubjekt teatab või kui muul viisil 
ilmneb, et edastatud on ebaõigeid andmeid 
või andmeid, mida ei oleks pidanud 
edastama, teavitatakse sellest viivitamata 
andmeid saavat liikmesriiki või andmeid 
saavaid liikmesriike. Asjaomasel 
liikmesriigil või asjaomastel liikmesriikidel 
on kohustus kõnealused andmed parandada 
või kustutada. Lisaks parandatakse edastatud 
isikuandmed nende ebaõigsuse tuvastamise 
korral. Kui andmeid saaval organil on 
põhjust arvata, et edastatud andmed on 
ebaõiged või et need tuleks kustutada, 
teavitatakse sellest viivitamata andmeid 
edastavat organit.

Or. en

Selgitus

Vaja on tagada isikuandmete kustutamine, kui need ei ole enam vajalikud sellel eesmärgil, 
milleks nad koguti (mitte ainult isikuandmed, mis edastati teise liikmesriigi poolt vastavalt 
artikli 28 lõikele 3); seetõttu peaks liikmesriigil olema seadusjärgne kohustus vaadata 
andmed läbi vähemalt iga kahe aasta järel pärast andmete sisestamist, et kontrollida, kas 
andmed on õiged ja kas need tuleks kustutada.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro

Muudatusettepanek 97
Artikli 30 lõige 4

4. Salvestatud andmeid kaitstakse sobivate
meetmete abil sobimatu kasutamise eest ja 
teiste väärkasutuse viiside eest ning neid 
hoitakse kaks aastat. Säilitusaja lõppemisel 
kustutatakse salvestatud andmed viivitamata.

4. Salvestatud andmeid kaitstakse sobivate 
meetmete abil sobimatu kasutamise eest ja 
teiste väärkasutuse viiside eest ning neid 
hoitakse viis aastat. Säilitusaja lõppemisel 
kustutatakse salvestatud andmed viivitamata.

Or. de

Selgitus

Salvestatud andmete hoidmise tähtaega tuleks pikendada viie aastani.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 98
Artikkel 31

Andmesubjektide õigused seoses teabe
saamise ja kahju hüvitamisega

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 99
Artikli 31 lõige 1

1. Siseriikliku õiguse kohaselt esitatud
andmesubjekti taotlusel edastatakse 
kooskõlas siseriikliku õigusega 
andmesubjektile isikut tõendava dokumendi 
esitamisel, põhjendamatute kulutusteta, 
üldiselt arusaadavatel tingimustel ja 

1. Andmesubjektile edastatakse kooskõlas 
siseriikliku õigusega andmesubjektile 
üldiselt arusaadavatel tingimustel ja 
põhjendamatute viivitusteta teave selle 
kohta, milliseid tema isikut puudutavaid 
andmeid on töödeldud, nende andmete 
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põhjendamatute viivitusteta teave selle 
kohta, milliseid tema isikut puudutavaid 
andmeid on töödeldud, nende andmete 
päritolu, kes on andmete saaja või andmete 
saajate rühmad ning millised on 
andmetöötluse sihtotstarve ja õiguslik alus. 
Lisaks on andmesubjektil õigus nõuda 
ebaõigete andmete parandamist ja 
ebaseaduslikult töödeldud andmete 
kustutamist. Liikmesriigid tagavad samuti, et 
andmesubjekti andmekaitsega seotud õiguste 
rikkumise korral on tal võimalus esitada 
tõhusalt kaebus sõltumatule kohtule Euroopa 
inimõiguste kaitse konventsiooni artikli 6 
lõike 1 tähenduses või sõltumatule 
järelevalveasutusele Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 
95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete 
vaba liikumise kohta) artikli 28 tähenduses, 
ning et talle antakse võimalus nõuda 
kahjutasu või taotleda muud liiki õiguslikku 
hüvitist. Nimetatud õiguste kaitsmise 
menetlust käsitlevate üksikasjalike 
eeskirjade suhtes ning andmetele 
juurdepääsu õiguse piirangute suhtes 
kohaldatakse selle liikmesriigi asjaomaseid 
siseriikliku õiguse sätteid, kus andmesubjekt 
oma õigusi kaitseb.

päritolu, kes on andmete saaja või andmete 
saajate rühmad ning millised on 
andmetöötluse sihtotstarve ja õiguslik alus. 
Lisaks on andmesubjektil õigus nõuda 
ebaõigete andmete parandamist ja 
ebaseaduslikult töödeldud andmete 
kustutamist. Ka sellest tuleb andmesubjekti 
teavitada. Liikmesriigid tagavad samuti, et 
andmesubjekti andmekaitsega seotud õiguste 
rikkumise korral on tal võimalus esitada 
tõhusalt kaebus sõltumatule kohtule Euroopa 
inimõiguste kaitse konventsiooni artikli 6 
lõike 1 tähenduses või sõltumatule 
järelevalveasutusele Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 
95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete 
vaba liikumise kohta) artikli 28 tähenduses, 
ning et talle antakse võimalus nõuda 
kahjutasu või taotleda muud liiki õiguslikku 
hüvitist. Nimetatud õiguste kaitsmise 
menetlust käsitlevate üksikasjalike 
eeskirjade suhtes ning andmetele 
juurdepääsu õiguse piirangute suhtes 
kohaldatakse selle liikmesriigi asjaomaseid 
siseriikliku õiguse sätteid, kus andmesubjekt 
oma õigusi kaitseb.

Or. de

Selgitus

Parandamise ja kustutamise ning kahjutasu saamise õigust on võimalik tõhusalt kasutada 
ainult juhul, kui salvestamise ja õiguskaitsevõimalustega seotud teavet põhimõtteliselt 
edastatakse, sest paljudel juhtudel on andmesubjektile üldse teadmata, et tema andmeid 
salvestatakse, ja siis ei ole tal ka võimalik kasutada asjakohaseid õigusabivõimalusi (vt ka 
Euroopa andmekaitseinspektori 4. aprilli 2007. aasta arvamus nr 75 käesoleva algatuse 
kohta).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro

Muudatusettepanek 100
Artikli 31 lõige 1
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Siseriikliku õiguse kohaselt esitatud 
andmesubjekti taotlusel edastatakse
kooskõlas siseriikliku õigusega 
andmesubjektile isikut tõendava dokumendi 
esitamisel, põhjendamatute kulutusteta,
üldiselt arusaadavatel tingimustel ja 
põhjendamatute viivitusteta teave selle 
kohta, milliseid tema isikut puudutavaid 
andmeid on töödeldud, nende andmete 
päritolu, kes on andmete saaja või andmete 
saajate rühmad ning millised on 
andmetöötluse sihtotstarve ja õiguslik alus.

1. Andmesubjektile esitatakse pärast 
liikmesriigi tehtud päringut kooskõlas 
siseriikliku õigusega andmesubjektile 
üldiselt arusaadavatel tingimustel ja 
põhjendamatute viivitusteta teade selle 
kohta, milliseid tema isikut puudutavaid 
andmeid on töödeldud, nende andmete 
päritolu, kes on andmete saaja või andmete 
saajate rühmad ning millised on 
andmetöötluse sihtotstarve ja õiguslik alus.

Or. de

Selgitus

Asjaomasele kodanikule tuleks anda õigus saada teavet oma andmete edastamise kohta, ilma 
et tal oleks vaja esitada eelnevalt ametlik taotlus, sest enamikul juhtudel ei tea ta edastamisest 
midagi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adina-Ioana Vălean

Muudatusettepanek 101
Artikkel 32 a (uus)

Artikkel 32 a

Andmete edastamine
Käesoleva otsuse alusel töödeldud andmeid 
ei edastata ega tehta kättesaadavaks 
kolmandatele riikidele ega 
rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro

Muudatusettepanek 102
Artikkel 34

Nõukogu võtab käesoleva otsuse 
rakendamiseks vajalikud liidu tasandil 
meetmed vastu vastavalt Euroopa Liidu

Nõukogu võtab käesoleva otsuse 
rakendamiseks vajalikud liidu tasandil 
meetmed vastu vastavalt Euroopa Liidu 
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lepingu artikli 34 lõike 2 punkti c teises 
lauses sätestatud menetlusele.

lepingu artikli 34 lõike 2 punkti c teises 
lauses sätestatud menetlusele pärast 
Euroopa Parlamendi ärakuulamist 
vastavalt ELi asutamislepingu artikli 39 
lõikele 1 ja pärast Euroopa 
andmekaitseinspektori ärakuulamist.

Or. de

Selgitus

Nõukogu peaks andma Euroopa andmekaitseinspektorile eelnevalt ärakuulamise õiguse. 
Euroopa Parlament kuulatakse ära automaatselt vastavalt ELi asutamislepingu artiklile 39, 
millele tuleks siinkohal siiski veel kord viidata.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 103
Artikkel 34

Nõukogu võtab käesoleva otsuse 
rakendamiseks vajalikud liidu tasandil 
meetmed vastu vastavalt Euroopa Liidu 
lepingu artikli 34 lõike 2 punkti c teises 
lauses sätestatud menetlusele.

Nõukogu võtab käesoleva otsuse 
rakendamiseks vajalikud liidu tasandil 
meetmed vastu vastavalt Euroopa Liidu 
lepingu artikli 34 lõike 2 punkti c teises 
lauses sätestatud menetlusele ja pärast 
konsulteerimist Euroopa 
andmekaitseinspektoriga.

Or. en

Selgitus

Rakendusmeetmed võivad olla seoses isikuandmete töötlemisega otsustava tähtsusega, 
seetõttu tuleks kõnealuse menetluse käigus kuulata ära Euroopa andmekaitsevolinik (vt 
Euroopa andmekaitseinspektori 4. aprilli 2007. aasta arvamus nr 20 käesoleva algatuse 
kohta).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro

Muudatusettepanek 104
Artikkel 35 a (uus)

Artikkel 35 a
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Pidades silmas eriti vastutavate ametnike 
koolituste rahastamist, vajadust personali 
ja vajaliku varustuse järele, peab komisjon 
kontrollima Euroopa Liidu eelarve 
vahenditest toetamise võimalust. 

Or. de

Selgitus

Otsuses ettenähtud meetmete rahastamine kujutab endast olulist finantskoormust eriti nende 
liikmesriikide jaoks, kellel puudub veel vajalik infrastruktuur. Sellega seoses on vaja 
kontrollida, millises ulatuses on võimalik kaasrahastamine Euroopa Liidu eelarvest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Herbert Reul

Muudatusettepanek 105
.Artikli 36 lõige 4

4. Liikmesriigid teavitavad [… aasta] 
jooksul alates käesoleva otsuse jõustumisest 
nõukogu ja komisjoni kehtivatest lõikes 1 
nimetatud lepingutest ja kokkulepetest, mille 
kohaldamist nad soovivad jätkata.

4. Liikmesriigid teavitavad [… aasta] 
jooksul alates käesoleva otsuse jõustumisest 
nõukogu, Euroopa Parlamenti ja komisjoni 
kehtivatest lõikes 1 nimetatud lepingutest ja 
kokkulepetest, mille kohaldamist nad 
soovivad jätkata.

Or. de

Selgitus

Euroopa Parlament tuleb kaasata nõukogu otsusega seotud edasistesse meetmetesse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Herbert Reul

Muudatusettepanek 106
Artikli 36 lõige 5

5. Liikmesriigid teavitavad nõukogu ja 
komisjoni ka kõigist lõikes 2 nimetatus 
uutest lepingutest ja kokkulepetest kolme 
kuu jooksul alates nende allkirjastamisest 
või, kui tegemist on enne käesoleva otsuse 
vastuvõtmist allkirjastatud dokumentidega, 
kolme kuu jooksul alates nende 

5. Liikmesriigid teavitavad nõukogu, 
Euroopa Parlamenti ja komisjoni ka kõigist 
lõikes 2 nimetatus uutest lepingutest ja 
kokkulepetest kolme kuu jooksul alates 
nende allkirjastamisest või, kui tegemist on 
enne käesoleva otsuse vastuvõtmist 
allkirjastatud dokumentidega, kolme kuu 
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jõustumisest. jooksul alates nende jõustumisest. 

Or. de

Selgitus

Euroopa Parlament tuleb kaasata nõukogu otsusega seotud edasistesse meetmetesse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 107
Artikli 37 lõige 1

1. Liikmesriigid võtavad käesoleva otsuse 
sätete järgimiseks vajalikud meetmed [… 
aasta] jooksul pärast käesoleva otsuse 
jõustumist.

1. Liikmesriigid võtavad käesoleva otsuse 
sätete järgimiseks vajalikud meetmed [… 
aasta] jooksul pärast käesoleva otsuse 
jõustumist. Selleks ajaks peab olema 
tagatud, et nõukogu raamotsus 
2007/XX/JSK kriminaalasjadega seotud 
politsei- ja õigusalase koostöö raames 
töödeldavate isikuandmete kaitse kohta on 
jõustunud ja rakendatud kõigis 
liikmesriikides.

Or. de

Selgitus

Vt õigusloomega seotud resolutsiooni muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Alvaro

Muudatusettepanek 108
Artikli 37 lõige 3 a (uus)

3 a. Enne otsuse rakendamist esitatakse 
uuring seitsme esialgselt allakirjutanud 
riigi kogemuste kohta, eriti silmas pidades 
komisjonipoolset tehnilist teostatavust.

Or. de
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Selgitus

Tulenevalt piiratud kogemustest seoses käesolevas otsuses ettenähtud meetmetega on vaja 
esmalt läbi viia mõju hindamine eelkõige tehnilise teostatavuse kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adina-Ioana Vălean

Muudatusettepanek 109
Artikli 37 lõige 1 a (uus)

1 a. Käesolev otsus jõustub päeval, mis 
järgneb nõukogu raamotsuse, mis käsitleb 
kriminaalasjadega seotud politsei- ja 
õigusalase koostöö raames töödeldavate 
isikuandmete kaitset, mis tagab piisava 
kaitsetaseme, jõustumisele.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 110
Artikkel 37 a (uus)

Artikkel 37 a
Hiljemalt kaks aastat pärast käesoleva 
otsuse jõustumist ja seejärel iga kahe aasta 
järel esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule hinnangu 
käesoleva otsuse kohaldamise kohta koos 
selle muutmise vajaduse 
kindlaksmääramisega. Hinnang sisaldab 
analüüsi otsuse kasulikkuse, tõhususe ja 
andmesubjektide põhiõigustele avalduva 
mõju kohta, samuti andmesubjektide arvu, 
kes on salvestatud liikmesriikide 
andmebaasides käesoleva otsuse raames 
toimunud andmevahetuse või käesoleva 
otsusega kooskõlas tehtud otsingutele 
järgneva andmevahetuse tulemusena. 

Or. en
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Selgitus

Kuna kehtiva Prümi lepinguga seotud kogemused on seni väga piiratud, on käesoleva uue 
mehhanismi ja selle mõju võimalikult kiire hindamine äärmiselt oluline (vt Euroopa 
andmekaitseinspektori 4. aprilli 2007. aasta arvamust nr 32 käesoleva algatuse kohta). Lisaks 
oleks ülimalt kasulik teada, millises ulatuses liikmesriigid käesolevat uut mehhanismi 
kasutavad.


