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Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud tekst 
paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti puhul muuta 
olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Välja jäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...]. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu raamotsus, mis käsitleb karistusregistrite 
andmete vahetamise liikmesriikidevahelist korraldust ja nende andmete sisu
(5968/2008 – C6-0067/2008 – 2005/0267(CNS))

(Nõuandemenetlus – uuesti konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu eelnõu (5968/2008);

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut (KOM(2005)0690);

– võttes arvesse oma 21. juuni 2007. aasta seisukohta1;

– võttes arvesse ELi lepingu artiklit 31 ja artikli 34 lõike 2 punkti b;

– võttes arvesse ELi lepingu artikli 39 lõiget 1, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa 
Parlamendiga (C6-0067/2008);

– võttes arvesse kodukorra artikleid 93, 51 ja artikli 55 lõiget 3;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit 
(A6-0000/2008),

1. kiidab nõukogu eelnõu muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 
lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui ta kavatseb eelnõu 
oluliselt muuta või seda teise tekstiga asendada;

5. kutsub nõukogu ja komisjoni üles pärast Lissaboni lepingu jõustumist seadma 
prioriteediks kõiki edaspidiseid ettepanekuid, millega muudetakse otsust kooskõlas 
deklaratsiooniga nr 50 Euroopa Liidu lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja 
Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatava üleminekusätete protokolli 
artikli 10 kohta;

6. on otsustanud analüüsida kõiki selliseid edaspidiseid ettepanekuid kiireloomulise 
menetlusega vastavalt lõikes 5 osutatud menetlusele ning tihedas koostöös riikide 
parlamentidega;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0170.
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7. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu nõukogu raamotsus
Põhjendus 5 a (uus)

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Asjaolu, et ühe ja sama 
süüdimõistva kohtuotsuse osas saab 
kohaldada erinevaid õiguslikke režiime, 
toob kaasa liikmesriikide vahel 
mitteusaldusväärse teabe ringlemise ning 
põhjustab õiguslikku ebakindlust 
süüdimõistetud isikutele. Sellise olukorra 
vältimiseks tuleks kohtuotsuse teinud 
liikmesriiki käsitada oma territooriumil 
teiste liikmesriikide kodanike osas tehtud 
süüdimõistvaid kohtuotsuseid hõlmavate 
andmete omanikuna. Seepärast peab 
süüdimõistetud isiku kodakondsusjärgne 
liikmesriik, kellele need andmed 
edastatakse, tagama, et neid hoitakse 
ajakohastatuna, võttes arvesse 
kohtuotsuse teinud liikmesriigi registris 
tehtavaid muudatusi või tühistamisi. 
Ainult sel viisil ajakohastatuna hoitud 
andmeid tohiks kasutada 
kodakondsusjärgses liikmesriigis või 
edastada selle riigi poolt mistahes teisele 
riigile, olgu see siis teine liikmesriik või 
mõni kolmas riik.

Or. es

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu nõukogu raamotsus
Põhjendus 9a a (uus)

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) a Kui teave on saadud vastavalt 
artikli 7 lõike 2 kolmandale lõigule, peab 



PR\714208ET.doc 7/18 PE404.485v01-00

ET

kodakondsusjärgse liikmesriigi 
keskasutus tagama, et vastus üksikisiku 
taotlusele tema kohta karistusregistrisse 
kantud andmete kohta sisaldab üldviidet 
taotleja kohta karistusregistrisse kantud 
andmete kohta, sealhulgas kohtuotsuse 
teinud liikmesriigi poolt edastatud teavet.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et isik ei saaks varjata asjaolu, et tema suhtes on 
tehtud süüdimõistev kohtuotsus kodakondsusjärgsest liikmesriigist erinevas liikmesriigis, eriti 
juhul, kui isik esitab väljaspool kriminaalmenetlust taotluse teabe saamiseks tema kohta 
karistusregistrisse kantud andmete kohta.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu nõukogu raamotsus
Põhjendus 10

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesoleva raamotsusega kehtestatakse 
eeskirjad selle rakendamise raames 
liikmesriikide vahel vahetatavate 
isikuandmete kaitse kohta. Kehtivaid 
kriminaalasjadega seotud politsei- ja 
õigusalase koostöö raames töödeldavate 
isikuandmete kaitset käsitlevaid üldisi 
eeskirju täiendatakse kõnealuste käesoleva 
õigusaktiga kehtestatud eeskirjadega.
Lisaks kohaldatakse käesoleva raamotsuse 
alusel töödeldavate isikuandmete suhtes 
Euroopa Nõukogu 1981. aasta 
konventsiooni, mis käsitleb üksikisikute 
kaitset isikuandmete automatiseeritud 
töötlemisel. Käesolevasse raamotsusesse 
võetakse muu hulgas üle karistusregistrite 
andmete vahetust käsitleva 21. novembri 
2005. aasta otsuse1 need sätted, milles 
nähakse päringu teinud liikmesriigile ette 
piirangud saadud andmete kasutamiseks.
Nimetatud sätteid täiendatakse 
erieeskirjadega juhuks, kui 
kodakondsusjärgne liikmesriik saadab 

(10) Käesoleva raamotsusega kehtestatakse 
eeskirjad selle rakendamise raames 
liikmesriikide vahel vahetatavate 
isikuandmete kaitse kohta. Kehtivaid 
kriminaalasjadega seotud politsei- ja 
õigusalase koostöö raames töödeldavate 
isikuandmete kaitset käsitlevaid üldisi 
eeskirju täiendatakse kõnealuste käesoleva 
õigusaktiga kehtestatud eeskirjadega, 
eeskätt artiklis 9 sätestatud peamiste 
põhimõtetega. Lisaks kohaldatakse 
käesoleva raamotsuse alusel töödeldavate 
isikuandmete suhtes Euroopa Nõukogu 
1981. aasta konventsiooni, mis käsitleb 
üksikisikute kaitset isikuandmete 
automatiseeritud töötlemisel. Käesolevasse 
raamotsusesse võetakse muu hulgas üle 
karistusregistrite andmete vahetust 
käsitleva 21. novembri 2005. aasta otsuse1

need sätted, milles nähakse päringu teinud 
liikmesriigile ette piirangud saadud 
andmete kasutamiseks. Nimetatud sätteid 
täiendatakse erieeskirjadega juhuks, kui 
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kohtuotsuse teinud liikmesriigilt saadud 
andmed edasi.

kodakondsusjärgne liikmesriik saadab 
kohtuotsuse teinud liikmesriigilt saadud 
andmed edasi.

¹ ELT C […], […], lk […]. ¹ ELT C […], […], lk […].

Or. es

Selgitus

Kriminaalasjadega seotud politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete 
kaitset käsitlev raamotsus (mida tuleks üldsuunisena kohaldada ka käesoleva õigusakti puhul) 
ootab ikka veel vastuvõtmist. Seepärast tuleks viidata peamistele andmekaitsepõhimõtetele, 
mida tuleks järgida käesoleva raamotsuse alusel andmete kogumisel, töötlemisel ja 
edastamisel.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu nõukogu raamotsus
Põhjendus 12 a (uus)

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Karistusregistri väljavõtete selguse 
tagamiseks tuleb esitada teave 
süüdimõistva kohtuotsuse ja sellest 
tulenevate keeldude kohta ning samuti 
koha kohta, kus see kohtuotsus tehti ja 
karistusregistrisse kanti. Seetõttu peavad 
liikmesriigid töötama välja karistusregistri 
väljavõtete võrreldava vormingu, kus 
kajastuvad süüdimõistvad kohtuotsused 
ning kus on erijaotis 
seksuaalkuritegudega seotud 
süüdimõistvate kohtuotsuste jaoks.

Or. es

Selgitus

Tuleb tagada, et karistusregistri väljavõtted oleksid lihtsasti mõistetavad ja et neis sisalduvat 
teavet kasutataks nõuetekohaselt.  Seda eesmärki on võimalik saavutada süüdimõistvaid 
kohtuotsuseid vastavalt rühmitades: näiteks, varavastased kuriteod, isikuvastased kuriteod, 
seksuaalkuriteod jne. Süüdimõistva kohtuotsuse liigi alusel rühmitamine tagab, et 
seksuaalkuritegude eest süüdimõistetud isikud on koheselt tuvastatavad.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu nõukogu raamotsus
Artikkel 5 – lõige 2

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui artikli 4 lõike 4 kohaselt edastatud 
andmeid muudetakse või need 
kustutatakse, muudab või kustutab 
kodakondsusjärgne liikmesriik samamoodi 
andmed, mis on lõike 1 kohaselt talletatud 
uuesti edastamiseks artikli 7 alusel.

2. Kui artikli 4 lõike 4 kohaselt edastatud 
andmeid muudetakse või need 
kustutatakse, muudab või kustutab 
kodakondsusjärgne liikmesriik samamoodi 
andmed, mis on lõike 1 kohaselt talletatud.

Or. es

Selgitus

Kavandatava artikli lõpus kasutatakse kodakondsusjärgsest liikmesriigist erinevas 
liikmesriigis tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste osas topeltsüsteemi (üks süsteem riigisiseseks 
kasutamiseks ja teine päringuid esitavate ning kodakondsusjärgsest liikmesriigist erinevate 
liikmesriikide kohta).  Selline topeltsüsteem muudab teabe edastamise ainult keerulisemaks ja 
segadusttekitavamaks.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu nõukogu raamotsus
Artikkel 5 – lõige 3

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

3. Andmete uuesti edastamiseks artikli 7 
alusel tohib kodakondsusjärgne liikmesriik 
kasutada vaid lõike 2 kohaselt 
ajakohastatud andmeid.

3. Kodakondsusjärgne liikmesriik tohib
kasutada vaid lõike 2 kohaselt 
ajakohastatud andmeid.

Or. es

Selgitus

Kavandatava artikli lõpus kasutatakse kodakondsusjärgsest liikmesriigist erinevas 
liikmesriigis tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste osas topeltsüsteemi (üks süsteem riigisiseseks 
kasutamiseks ja teine päringuid esitavate ning kodakondsusjärgsest liikmesriigist erinevate 
liikmesriikide kohta). Selline topeltsüsteem muudab teabe edastamise ainult keerulisemaks ja 
segadusttekitavamaks.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu nõukogu raamotsus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui kodakondsusjärgse liikmesriigi 
karistusregistrist soovitakse teavet 
väljaspool kriminaalmenetlust, peab 
päringu esitav liikmesriik seda 
põhjendama.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas ettepaneku artikli 9 lõike 2 sõnastusega ning vastab 
vajadusele määrata erijuhud, mil taolist teavet võib väljaspool kriminaalmenetlust ja 
vastavalt asjaoludele edastada kohtuotsuse teinud liikmesriigi või kodakondsusjärgse 
liikmesriigi õiguse alusel.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu nõukogu raamotsus
Artikkel 6 – lõige 2

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui isik soovib karistusregistrist 
andmeid enda kohta ja juhul, kui ta oli või 
on päringu saanud või päringu teinud 
liikmesriigi kodanik või alaline elanik, 
võib selle liikmesriigi keskasutus, kus 
päring on tehtud, esitada vastavalt 
siseriiklikule õigusele mõne muu 
liikmesriigi keskasutusele päringu 
karistusregistris sisalduvate andmete ja 
nendega seotud andmete kohta.

2. Kui isik soovib karistusregistrist 
andmeid enda kohta ja juhul, kui ta oli või 
on päringu saanud või päringu teinud 
liikmesriigi kodanik või alaline elanik, 
esitab selle liikmesriigi keskasutus, kus 
päring on tehtud, vastavalt siseriiklikule 
õigusele mõne muu liikmesriigi 
keskasutusele päringu karistusregistris 
sisalduvate andmete ja nendega seotud 
andmete kohta.

Or. es

Selgitus

Kui huvitatud pool on või oli teise liikmesriigi elanik või kodanik ning selle kohta on tõendeid, 
ei tohi sellelt teiselt riigilt päringu tegemine sõltuda selle riigi heast tahtest, kus päring tehti.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu nõukogu raamotsus
Artikkel 9 – lõige -1 (uus)

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

-1. Käesoleva raamotsuse raames 
teostatav isikuandmete töötlemine peab 
vastama vähemalt järgmistele peamistele 
põhimõtetele:
(a) andmetöötluseks antakse luba 
seadusega ning see peab olema vajalik ja 
proportsionaalne andmete kogumise 
ja/või edasise töötlemise eesmärgiga;
(b) andmeid kogutakse ainult 
konkreetsetel ja õiguspärastel eesmärkidel 
ning neid töödeldakse edasi nende 
eesmärkidega kooskõlas oleval viisil;
(c) andmed peavad olema täpsed ja 
ajakohastatud;
(d) rassilist või rahvuselist kuuluvust, 
poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi 
tõekspidamisi, parteisse või 
ametiühingutesse kuuluvust, seksuaalset 
sättumust või tervist käsitlevaid andmeid 
tohib töödelda ainult siis, kui see on 
vältimatult vajalik konkreetse juhtumi 
puhul ning vastavate kaitsemeetmete 
kohaldamisel.

Or. es

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 3 selgitus.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu nõukogu raamotsus
Artikkel 9 – lõige 1

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

1. Päringu teinud liikmesriik võib talle 1. Päringu teinud liikmesriik võib talle 
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kriminaalmenetluse raames artikli 7 lõigete 
1 ja 4 kohaselt edastatud isikuandmeid 
kasutada üksnes selle kriminaalmenetluse 
jaoks, milleks päring tehti ning vastavalt 
lisas esitatud vormile.

kriminaalmenetluse raames artikli 7 lõigete 
1 ja 4 kohaselt edastatud isikuandmeid 
kasutada kooskõlas lõikes -1 osutatud  
põhimõtetega ja üksnes selle 
kriminaalmenetluse jaoks, milleks päring 
tehti ning vastavalt lisas esitatud vormile.

Or. es

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 3 selgitus.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu nõukogu raamotsus
Artikkel 9 – lõige 2

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

2. Päringu teinud liikmesriik võib talle 
muuks otstarbeks kui kriminaalmenetluse 
eesmärgil artikli 7 lõigete 2 ja 4 kohaselt 
edastatud isikuandmeid kasutada kooskõlas 
oma siseriikliku õigusega üksnes sel 
eesmärgil, milleks päring tehti, ja päringu 
saanud liikmesriigi poolt vastaval vormil 
määratud piirides.

2. Päringu teinud liikmesriik võib talle 
muuks otstarbeks kui kriminaalmenetluse 
eesmärgil artikli 7 lõigete 2 ja 4 kohaselt 
edastatud isikuandmeid kasutada kooskõlas 
oma siseriikliku õigusega ja kooskõlas 
lõikes -1 osutatud põhimõtetega ning
üksnes sel eesmärgil, milleks päring tehti, 
ja päringu saanud liikmesriigi poolt 
vastaval vormil määratud piirides.

Or. es

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 3 selgitus.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu nõukogu raamotsus
Artikkel 9 – lõige 3

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetest 1 ja 2 olenemata võib päringu 
teinud liikmesriik talle artikli 7 lõigete 1, 2 

3. Lõigetest 1 ja 2 olenemata võib päringu 
teinud liikmesriik talle artikli 7 lõigete 1, 2 
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ja 4 alusel edastatud isikuandmeid kasutada 
avalikku julgeolekut ähvardava otsese ja 
tõsise ohu ärahoidmiseks.

ja 4 alusel edastatud isikuandmeid 
kasutada, kui selline kasutamine on 
vajalik ja proportsionaalne eesmärgiga,
avalikku julgeolekut ähvardava otsese ja 
tõsise ohu ärahoidmiseks; sel juhul esitab 
päringu esitav liikmesriik päringu saanud 
liikmesriigile järelteatise, teavitades 
vajalikkuse, proportsionaalsuse, 
kiireloomulisuse ja ohu tõsiduse 
tingimuste täitmisest.

Or. es

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu nõukogu raamotsus
Artikkel 9 – lõige 4

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et teiselt liikmesriigilt 
artikli 4 kohaselt saadud isikuandmete 
suhtes kohaldataks artikli 7 lõike 3 alusel 
kolmandale riigile edastamisel 
samasuguseid kasutuspiiranguid kui need, 
mida kohaldatakse päringu teinud 
liikmesriigis vastavalt käesoleva artikli 
lõikele 2. Liikmesriigid määravad kindlaks, 
et kolmas riik võib talle 
kriminaalmenetluse eesmärgil edastatud 
isikuandmeid kasutada üksnes 
kriminaalmenetluse eesmärgil.

4. Lisaks võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed tagamaks, et teiselt liikmesriigilt 
artikli 4 kohaselt saadud isikuandmete 
suhtes kohaldataks artikli 7 lõike 3 alusel 
kolmandale riigile edastamisel 
samasuguseid kasutuspiiranguid kui need, 
mida kohaldatakse päringu teinud 
liikmesriigis vastavalt käesoleva artikli 
lõikele 2. Liikmesriigid määravad kindlaks, 
et kolmas riik võib talle 
kriminaalmenetluse eesmärgil edastatud 
isikuandmeid kasutada üksnes 
kriminaalmenetluse eesmärgil.

Or. es

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu nõukogu raamotsus
Artikkel 9 – lõige 5

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesolevat artiklit ei kohaldata 5. Lõikeid 1 kuni 4 ei kohaldata 
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isikuandmete suhtes, mille liikmesriik on 
saanud käesoleva raamotsuse alusel ja mis 
on pärit samast liikmesriigist.

isikuandmete suhtes, mille liikmesriik on 
saanud käesoleva raamotsuse alusel ja mis 
on pärit samast liikmesriigist.

Or. es

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu nõukogu raamotsus
Artikkel 9 – lõige 5 a (uus)

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

5a. Iga liikmesriik tagab, et riikide 
andmekaitseasutusi teavitatakse 
süstemaatiliselt käesoleva raamotsuse 
alusel teostatavast isikuandmete 
vahetamisest ja eriti artikli 9 lõikes 3 
osutatud asjaoludel isikuandmete 
kasutamisest. 
Liikmesriikide andmekaitseasutused 
jälgivad esimeses lõigus osutatud andmete 
vahetamist ja teevad sel eesmärgil 
üksteisega koostööd. 

Or. es

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu nõukogu raamotsus
Artikkel 9 a (uus)

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a

Andmesubjekti õigused

1. Andmesubjekti tuleb teavitada tema 
isikuandmete töötlemisest.
Selle teabe esitamisega viivitatakse, kui 
see osutub vajalikuks andmete töötlemise 
eesmärgi mittekahjustamise seisukohalt.
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2. Andmesubjektil on õigus saada
põhjendamatu viivituseta teavet talle 
mõistetavas keeles selle kohta, millist 
teavet töödeldakse, ning samuti 
parandada ja vajadusel kustutada 
andmeid, mida on töödeldud artikli 9 
lõikes -1 osutatud põhimõtteid rikkudes.
3. Lõikes 1 osutatud teabe esitamisest võib 
keelduda või selle esitamisega viivitada, 
kui see on möödapääsmatult vajalik:
(a) julgeoleku ja avaliku korra 
kaitsmiseks;
(b) kuriteo ennetamiseks;

(c) kuritegude uurimise ja kuritegudes 
süüdistamise mittekahjustamiseks;
(d) kolmandate poolte õiguste ja tagatiste 
kaitseks.

Or. es

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu nõukogu raamotsus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv a (uus)

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

(iv) andmed süüdimõistvast kohtuotsusest 
tulenevate keeldude kohta, 

Or. es

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu nõukogu raamotsus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iv

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

iv) andmed süüdimõistvast kohtuotsusest 
tulenevate keeldude kohta.

välja jäetud
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Or. es
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SELETUSKIRI

Komisjon avaldas 22. detsembril 2005. aastal karistusregistrite andmete vahetamise 
korraldust ja andmete sisu käsitleva nõukogu raamotsuse ettepaneku. Ettepaneku eesmärk on 
parandada kommunikatsiooni õigusasutuste vahel ning tagada, et liikmesriikide esitatud 
karistusregistritega seotud teabepäringutele vastatakse nõuetekohaselt, arusaadavalt ja 
põhjalikult. 

Ettepanekus käsitletavad peamised teemad on: 

1. Kohtuotsuse teinud liikmesriikide kohustus edastada kodakondsusjärgsele liikmesriigile 
koheselt täielik teave selle riigi kodanike kohta tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta.

2. Kodakondsusjärgse liikmesriigi kohustus säilitada ja ajakohastada kogu saadud teave.

3. Karistusregistrist teabe saamiseks esitatavale päringule vastamise tingimused ja kord.

6. veebruaril 2008 otsustas ELi nõukogu konsulteerida uuesti Euroopa Parlamendiga. 
Täiendavat konsulteerimist õigustavad originaalteksti tehtud olulised muudatused ja eriti 
mõnede Euroopa Parlamendi ettepanekute lisamine ning Belgia Kuningriigi algatus seoses 
laste vastu sooritatud seksuaalkuritegude osas tehtud süüdimõistvatest kohtuotsustest 
tulenevate keeldude tunnustamise ja jõustamisega.

Raportöör tervitab asjaolu, et paljud parlamendi 21. juuni 2007. aasta raportis sisaldunud 
ettepanekud kiideti heaks. Siiski tuleb tähelepanu pöörata isikuandmete kaitse ühtse 
õigusraamistiku ettepanekule, mis on identne ühe komisjoni algselt koostatud ettepanekuga. 
Kuna sellest küsimuses ei ole parlamendi algatust arvesse võetud, tuleb esitada täiendavaid 
ettepanekuid. Raportöör tunneb samuti kahetsust, et nõukogu otsustas kodakondsusjärgsest 
liikmesriigist erinevas liikmesriigis tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste osas topeltsüsteemi 
loomise kasuks (üks süsteem oleks riigisiseseks kasutamiseks ja teine süsteem oleks 
kasutamiseks teistes liikmesriikides, kellele süüdimõistvate kohtuotsustega seotud teave tuleb 
edastada). Taoline topeltsüsteem muudaks teabe edastamise raske ülesande veelgi 
keerulisemaks ja segadusttekitavamaks. Seetõttu tuleks säilitada algselt komisjoni poolt välja 
pakutud süsteem, mille kohaselt tuleks kõik kohtuotsuse teinud liikmesriigi karistusregistris 
tehtavad muudatused või kustutamised teha ka kodakondsusjärgses riigis.

Me peame pöörama tähelepanu ettepaneku teatud aspektidele, mida tuleks võib-olla 
põhjalikult käsitleda nõukogus ja liikmesriikide poolt. Murettekitavaid tõendeid on selle kohta, 
et seksuaalkurjategijad ja teised väga ohtlikud isikud saavad kasu tõhusa 
teabevahetussüsteemi puudumisest ning ELi praeguste volituste suhtes kehtestatud 
piirangutest.

Välja pakutud õigusraamistik määrab, kes võib küsida süüdimõistvate kohtuotsustega seotud 
teavet. Lühidalt öeldes saavad päringuid esitada kas huvitatud isikud või liikmesriigi 
keskasutused. Siiski on väga konkreetseid juhte, mille korral teatud avalik- või 
eraõiguslikud asutused peaksid teadma, kas isik, kelle nad kavatsevad tööle võtta (või kes neil 
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juba töötab), on kantud karistusregistrisse. Siinkohal käib jutt haridus- või lastehoiuasutustest.

Haridus- või lastehoiuasutuste (olgu need siis avalik- või eraõiguslikud) jaoks ei piisa oma 
valikumenetluses kandidaatide poolt väidetud töökogemust, oskusi ja haridust tõendavate 
erinevate dokumentide esitamise nõudmisest. Need asutused peavad saama nõuda (ja peavad 
seda ka tegelikkuses tegema), et kandidaadid esitaksid koos muude dokumentidega tõendi 
enda kohta karistusregistris olevate andmete kohta.

Siiski ei ole ületoodud lõigus kirjeldatud kord piisav laste turvalisuse tagamiseks. 
Haridusasutused peavad teadma, kas nende töötajaid (st olemasolevaid töötajaid) on 
karistatud laste vastu suunatud seksuaalkuritegudes. Seetõttu oleks hea, kui taolised asutused 
saaksid põhiõiguste kaitsmise ja isikuandmete kaitse põhimõtete järgimise kõrval ka nõuda ja 
saada juurdepääsu teabele juhtudel, mille korral asjaomaseid isikuid on tõepoolest karistatud 
laste vastu suunatud kuritegudes.
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