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Muudatusettepanek 24
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Sisepiirikontrollita Schengeni ala 
toimimine sõltub sellest, kui tõhusalt ja 
tulemuslikult liikmesriigid kohaldavad 
kaasnevaid meetmeid välispiiride, 
viisapoliitika, Schengeni infosüsteemi ja 
isikuandmetee kaitse, politseikoostöö, 
kriminaalasjades tehtava õiguskoostöö ja 
uimastipoliitika valdkonnas.

(1) Sisepiirikontrollita Schengeni ala
põhineb liikmesriikide vahelisel usaldusel 
ja selle toimimine sõltub sellest, kui 
tõhusalt ja tulemuslikult liikmesriigid 
kohaldavad kaasnevaid meetmeid 
välispiiride, viisapoliitika, Schengeni 
infosüsteemi ja isikuandmetee kaitse, 
politseikoostöö, kriminaalasjades tehtava 
õiguskoostöö, korruptsiooni ja
organiseeritud kuritegevuse vastase 
võitluse ja uimastipoliitika valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Schengeni ala on üks liidu 
peamistest saavutustest, mida hindavad 
kõrgelt enamik selle kodanikke ja mis 
tagab liikumisvabaduse. Seetõttu tuleks 
kaitsta piirikontrolli puudumist 
sisepiiridel.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Selleks et tagada ühtsed kõrged 
standardid Schengeni acquis’ 
kohaldamiseks praktikas ja säilitada
sisepiirikontrollita ala moodustavate 
liikmesriikide sügav vastastikune usaldus, 
on vaja konkreetset hindamismehhanismi 
Schengeni acquis’ kohaldamise 
kontrollimiseks. Selline mehhanism peaks 
tuginema komisjoni ja osutatud 
liikmesriikide tihedale koostööle.

(3) On vaja konkreetset ja ühtset 
hindamismehhanismi Schengeni acquis’ 
kohaldamise kontrollimiseks nii 
kandidaatriikides kui ka liikmesriikides, 
kelle kohta Schengeni aquis kehtib 
osaliselt või täielikult, vastavalt Euroopa 
Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise 
lepingu asjakohasele protokollile; Selline 
mehhanism peaks tagama ühtsed kõrged 
standardid Schengeni acquis’ 
kohaldamiseks praktikas ja 
sisepiirikontrollita ala moodustavate 
liikmesriikide sügav vastastikune usalduse 
säilitamise. Selline mehhanism peaks 
tuginema komisjoni ja osutatud 
liikmesriikide tihedale koostööle.

Or. ro

Muudatusettepanek 27
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Stockholmi programmis leitakse, et
„Schengeni ala hindamine on jätkuvalt 
võtmetähtsusega ning et seda tuleks 
parandada, tugevdades kõnealuses 
valdkonnas Frontexi rolli”.

(5) Stockholmi programmis leitakse, et
„Schengeni ala hindamine on jätkuvalt 
võtmetähtsusega”.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Nõuetele vastav kandidaatriik peaks 
saama ühineda ilma olulise viivituseta.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Varasemate hindamiste raames saadud 
kogemused näitavad vajadust säilitada 
ühtne hindamismehhanism, mis hõlmab 
kõiki Schengeni acquis’ valdkondi, välja 
arvatud neid, mille puhul konkreetne 
hindamismehhanism on ettenähtud muude 
ELi õigusaktidega.

(7) Varasemate hindamiste raames saadud 
kogemused näitavad vajadust säilitada 
ühtne, läbipaistev ja ühtlane
hindamismehhanism, mis hõlmab kõiki 
Schengeni acquis’ valdkondi, välja arvatud 
neid, mille puhul konkreetne 
hindamismehhanism on ettenähtud muude 
ELi õigusaktidega.

Or. ro

Selgitus

Varasemate hindamiste raames saadud kogemused näitavad vajadust suurema läbipaistvuse 
ja prognoositavuse järele, mis tagab, et Schengeni aquis rakendamine toimub selgete aj 
ühiste kriteeriumide alusel.

Muudatusettepanek 30
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Varasemate hindamiste raames saadud 
kogemused näitavad vajadust säilitada 
ühtne hindamismehhanism, mis hõlmab 
kõiki Schengeni acquis’ valdkondi, välja 
arvatud neid, mille puhul konkreetne 
hindamismehhanism on ettenähtud muude 

(7) Varasemate hindamiste raames saadud 
kogemused näitavad vajadust säilitada 
ühtne hindamismehhanism, mis hõlmab 
kõiki Schengeni acquis’ valdkondi, välja 
arvatud neid, mille puhul konkreetne 
hindamismehhanism on ettenähtud muude 
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ELi õigusaktidega. ELi õigusaktidega, kohtureformiga ning 
korruptsiooni ja organiseeritud 
kuritegevuse vastase võitlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Varasemate hindamiste raames saadud 
kogemused näitavad vajadust säilitada 
ühtne hindamismehhanism, mis hõlmab
kõiki Schengeni acquis’ valdkondi, välja 
arvatud neid, mille puhul konkreetne
hindamismehhanism on ettenähtud muude 
ELi õigusaktidega.

(7) Varasemate hindamiste raames saadud 
kogemused näitavad vajadust säilitada 
ühtne, kõiki Schengeni acquis’ alasid 
hõlmav hindamismehhanism.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Timothy Kirkhope

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Lisaks tuleks hindamismehhanismis 
arvesse võtta olukorda seoses 
korruptsiooni ja organiseeritud 
kuritegevusega.

Or. en

Selgitus

Selleks, et Schengeni mehhanism oleks usaldusväärne, peab see, lisaks juba kindlaks 
määratud tehnilistele kriteeriumitele, sisaldama vahendeid organiseeritud kuritegevuse ja 
korruptsiooni alase olukorra hindamiseks, kuna see on otseselt seotud piirikontrolli toimimise 
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ja andmebaaside haldamisega, jne.

Muudatusettepanek 33
Carlos Coelho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Liikmesriigid peaksid 
hindamisprotsessis igakülgselt osalema.
Käesoleva määruse rakendusmeetmed
tuleks vastu võtta vastavalt
korralduskomitee menetlusele, mis on 
sätestatud nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsuses 1999/468/EÜ (millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused) artiklis 4.

(8) Liikmesriigid peaksid 
hindamisprotsessis igakülgselt osalema. Et 
tagada võrdsed tingimused käesoleva 
määruse rakendamisel, eelkõige seoses 
mitmeaastase hindamisprogrammi ja iga-
aastase hindamisprogrammi esimese osa 
vastuvõtmise ja kohaldamisega, soovituste 
tegemisega hindamisaruannete tulemuste 
klassifitseerimiseks ning tuvastatud 
puuduste parandamiseks liikmesriigi poolt 
vastu võetud tegevuskavade rakendamise 
kontrolliga, tuleks rakendusvolitused üle 
anda komisjonile. Neid volitusi tuleks 
teostada vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted,
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes1.
__________________
1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

Or. en

                                               
1
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Muudatusettepanek 34
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Hindamismehhanismi raames tuleks 
kehtestada läbipaistvad, tõhusad ja selged 
eeskirjad hindamismeetodite, 
kohapealseteks kontrollkäikudeks kõrgelt 
kvalifitseeritud ekspertide kasutamise ja 
hindamiste järelduste arvessevõtmise 
kohta. Metoodika raames tuleks lisaks 
etteteatatud kohapealsetele 
kontrollkäikudele ette näha etteteatamata 
kohapealsed kontrollkäigud, eelkõige 
piirikontrolli ja viisade valdkonnas.

(9) Hindamismehhanism peaks põhinema 
ELi lähenemisviisil ja selle raames tuleks 
kehtestada läbipaistvad, tõhusad ja selged 
eeskirjad hindamismeetodite, 
kohapealseteks kontrollkäikudeks kõrgelt 
kvalifitseeritud ekspertide kasutamise ja 
hindamiste järelduste arvessevõtmise 
kohta. Metoodika raames tuleks lisaks 
etteteatatud kohapealsetele 
kontrollkäikudele ette näha etteteatamata 
kohapealsed kontrollkäigud, eelkõige 
piirikontrolli ja viisade valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Hindamismehhanism peaks hõlmama 
ka selliste õigusaktide kontrollimist, 
millega reguleeritakse kontrolli kaotamist 
sisepiiridel ja kontrolli liikmesriigi 
territooriumil. Võttes arvesse osutatud 
õigusaktide eripära, mis ei mõjuta 
liikmesriikide sisejulgeolekut, tuleks
asjaomased kohapealsed kontrollkäigud 
teha ainult komisjoni ülesandeks.

(10) Hindamismehhanism peaks hõlmama 
ka selliste õigusaktide kontrollimist, 
millega reguleeritakse kontrolli kaotamist 
sisepiiridel ja kontrolli liikmesriigi 
territooriumil. Asjaomased kohapealsed 
kontrollkäigud tuleks teha komisjoni
ametnike ülesandeks koostöös 
liikmesriikide ekspertidega ja Euroopa 
Parlamendi esindajatega.
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Or. en

Muudatusettepanek 36
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Komisjonil on eriti tähtis osa 
hindamisprogrammide koordineerituse 
tagamisel ja järelmeetmete jälgimisel. 
Lisaks peaks komisjon tooma 
hindamisprotsessi sõltumatust, 
läbipaistvust ja vastutustunnet ning 
soodustama osapoolte vastastikust 
usaldust.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Hindamisel tuleks erilist tähelepanu 
pöörata sellele, kuidas Schengeni acquis’ 
kohaldamisel arvestatakse põhiõigusi.

(11) Hindamisel tuleks erilist tähelepanu 
pöörata sellele, kuidas Schengeni acquis’ 
kohaldamisel arvestatakse põhiõigusi ja 
andmekaitset.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Carlos Coelho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Euroopa Andmekaitseinspektor ja 
riiklikud järelevalveasutused peaksid, 
igaüks oma pädevuse piires, osalema 
andmekaitse kontrolli kontrollimises 
kohapeal.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Carlos Coelho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Hindamismehhanismiga tuleks ette 
näha toetusmehhanism juhuks, kui 
liikmesriigis, kes kohaldab osaliselt või 
täies ulatuses Schengeni aquis'd, 
tuvastatakse tõsine puudus, mis võib 
märkimisväärselt mõjutada Schengeni ala 
sisejulgeolekut. Juhul kui asjaomane 
liikmesriik ei suuda kuue kuu jooksul ja 
Frontexi ekspertide abiga puudust 
kõrvaldada, peaks olema võimalik 
kohaldada järelmeetmeid ja sanktsioone.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Carlos Coelho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Sanktsioonide hulka võib kuuluda 
piirikontrolli ajutine taaskehtestamine 
sisepiiridel teiste Schengeni ala riikide 
poolt. Otsuse piirikontrolli ajutise 
taaskehtestamise kohta sisepiiridel peaks 
vastu võtma nõukogu ja seda tuleks teha 
ainult erakorralistel asjaoludel, kusjuures 
peaks olema võimalik taaskehtestada 
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piirikontrolli täies ulatuses või osaliselt, 
ning selle kestvus ei tohiks ületada kuut 
kuud.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Stavros Lambrinidis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Hindamismehhanismiga tuleks ette 
näha toetusmehhanism juhuks, kui 
tuvastatakse tõsine puudus, mis võib 
märkimisväärselt mõjutada Schengeni ala 
sisejulgeolekut. Juhul kui asjaomane 
liikmesriik ei suuda kuue kuu jooksul ja 
Frontexi ekspertide abiga puudust 
kõrvaldada, peaks olema võimalik 
kohaldada järelmeetmeid ja sanktsioone, 
mis võiksid viia piirikontrolli 
taaskehtestamiseni piiratud 
ajavahemikuks täielikus vastavuses 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
78 lõikega 3 ja artikliga 80.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Komisjon otsustab koostöös 
nõukoguga järelmeetmete võtmise, kaasa 
arvatud sanktsioonid, mis võivad viia 
piirikontrolli ajutise taaskehtestamiseni. 
Piirkontrolli kehtestamise korral peaks 
komisjon asjaomaste liimesriikide 
toetuseks kehtestama rahalised 
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kompensatsioonimeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määrusega kehtestatakse 
hindamismehhanism Schengeni acquis’ 
kohaldamise kontrollimiseks 
liikmesriikides, kus Schengeni acquis’d 
kohaldatakse täies mahus.

1. Määrusega kehtestatakse 
hindamismehhanism Schengeni acquis’ 
kohaldamise kontrollimiseks 
liikmesriikides, kus Schengeni acquis’d 
kohaldatakse täies mahus, koos kaasnevate 
meetmetega välispiiride, viisapoliitika, 
Schengeni infosüsteemi ja isikuandmetee 
kaitse, politseikoostöö, kriminaalasjades 
tehtava õiguskoostöö, korruptsiooni ja 
organiseeritud kuritegevuse vastase 
võitluse ja uimastipoliitika valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Sarah Ludford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Nende liikmesriikide eksperdid, kus 
vastavalt Euroopa Liidu lepingu ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
asjakohasele protokollile kohaldatakse 
Schengeni acquis’d osaliselt, osalevad 
ainult nende acquis’ osade hindamise 
mehhanismis, mis on seotud mõlema 
eesmärgiga nende Schengeni acquis’d 
osalemise ulatuses.
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Or. en

Selgitus

Selle muutmisettepanekuga püütakse tagada, et hindamismehhanismis osaleksid 
Ühendkuningriik ja Iirimaa, kuivõrd nad osalevad Schengeni alas. See peab olema eraldi 
lõige, nii et säte kehtiks nii ühinemise eelsete kui sellele järgnevate hindamiste kohta.

Muudatusettepanek 45
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hindamismehhanismi rakendab 
komisjon koostöös liikmesriikidega ja 
Euroopa asutuste abil vastavalt käesolevale 
määrusele.

1. Hindamismehhanismi rakendab 
komisjon koostöös liikmesriikidega ja 
Euroopa asutuste, kaasa arvatud Frontexi, 
Europoli ja Eurojusti abil vastavalt 
käesolevale määrusele.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Carlos Coelho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

rakenduslikud õigusaktid rakenduslikud õigusaktid

Or. en

Muudatusettepanek 47
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Mitmeaastane programm sisaldab igal 
aastal hinnatavate liikmesriikide loetelu.
Iga liikmesriiki hinnatakse iga viieaastase 
ajavahemiku jooksul vähemalt üks kord.
Hinnatavate liikmesriikide järjekorra 
aluseks on riskianalüüs, milles võetakse 
arvesse rändesurvet, sisejulgeolekut,
eelmisest hindamisest möödunud aega ja 
Schengeni acquis’ hinnatavate osade 
tasakaalu.

2. Mitmeaastane programm sisaldab igal 
aastal hinnatavate liikmesriikide loetelu.
Iga liikmesriiki hinnatakse iga viieaastase 
ajavahemiku jooksul vähemalt üks kord.
Hinnatavate liikmesriikide järjekorra 
aluseks on tasakaalustatud geograafiline 
esindatus, milles võetakse arvesse 
eelmisest hindamisest möödunud aega ja 
Schengeni acquis’ hinnatavate osade 
tasakaalu.

Or. en

Selgitus

Migratsiooni puudutavaid asjaolusid ei saa pidada sobivaks näitajaks piirihalduse kvaliteedi 
kohta.

Muudatusettepanek 48
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal aastal hiljemalt 30. septembriks 
esitab Frontex komisjonile riskianalüüsi, 
milles võetakse arvesse rändesurvet ja
antakse soovitusi järgmise aasta hindamiste 
prioriteetide kohta. Soovitustes viidatakse 
konkreetsetele välispiiride lõikudele ja 
piiripunktidele, mida hinnatakse 
mitmeaastase programmi kohaselt 
järgmisel aastal. Komisjon teeb kõnealuse 
riskihinnangu liikmesriikidele 
kättesaadavaks.

1. Igal aastal hiljemalt 30. septembriks 
esitab Frontex komisjonile hinnangu, 
milles antakse soovitusi järgmise aasta 
hindamiste prioriteetide kohta. Soovitustes 
viidatakse konkreetsetele välispiiride 
lõikudele ja piiripunktidele, mida 
hinnatakse mitmeaastase programmi 
kohaselt järgmisel aastal. Komisjon teeb
selle hinnangu teistele liikmesriikidele ja 
Euroopa Parlamendile kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Ioan Enciu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal aastal hiljemalt 30. septembriks 
esitab Frontex komisjonile riskianalüüsi, 
milles võetakse arvesse rändesurvet ja 
antakse soovitusi järgmise aasta hindamiste 
prioriteetide kohta. Soovitustes viidatakse 
konkreetsetele välispiiride lõikudele ja 
piiripunktidele, mida hinnatakse 
mitmeaastase programmi kohaselt 
järgmisel aastal. Komisjon teeb kõnealuse 
riskihinnangu liikmesriikidele 
kättesaadavaks.

1. Igal aastal hiljemalt 30. septembriks 
esitab Frontex komisjonile riskianalüüsi, 
milles võetakse arvesse rändesurvet ja 
antakse soovitusi järgmise aasta hindamiste 
prioriteetide kohta. Soovitustes viidatakse 
konkreetsetele välispiiride lõikudele ja 
piiripunktidele, mida hinnatakse 
mitmeaastase programmi kohaselt 
järgmisel aastal. Komisjon teeb kõnealuse 
riskihinnangu liikmesriikidele 
kättesaadavaks ning lisab Euroopa 
Parlamendi jaoks nõuetekohaselt 
põhjendatud aruande.

Or. ro

Muudatusettepanek 50
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal aastal hiljemalt 30. septembriks 
esitab Frontex komisjonile riskianalüüsi, 
milles võetakse arvesse rändesurvet ja 
antakse soovitusi järgmise aasta hindamiste 
prioriteetide kohta. Soovitustes viidatakse 
konkreetsetele välispiiride lõikudele ja 
piiripunktidele, mida hinnatakse 
mitmeaastase programmi kohaselt 
järgmisel aastal. Komisjon teeb kõnealuse 
riskihinnangu liikmesriikidele 
kättesaadavaks.

1. Igal aastal hiljemalt 30. septembriks 
esitab Frontex komisjonile riskianalüüsi, 
milles võetakse arvesse rändesurvet ja 
antakse soovitusi järgmise aasta hindamiste 
prioriteetide kohta. Soovitustes viidatakse 
konkreetsetele välispiiride lõikudele ja 
piiripunktidele, mida hinnatakse 
mitmeaastase programmi kohaselt 
järgmisel aastal. Komisjon teeb selle 
riskianalüüsi teistele liikmesriikidele ja 
Euroopa Parlamendile kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Monica Luisa Macovei
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Europol esitab komisjonile hiljemalt 
iga aasta 30. septembriks riskianalüüsi 
tõsiste kuritegude, terrorismi, 
korruptsiooni ja organiseeritud 
kuritegevuse kohta, mis mõjutavad mõnda 
liidu poliitika poolt hõlmatud ühist 
huvivaldkonda, kaasa arvatud 
sisejulgeolek, ning lisavad sellele 
soovitused järgmise aasta hindamise 
kohta. Soovitustes viidatakse 
konkreetsetele välispiiride lõikudele ja 
piiripunktidele, mida hinnatakse 
mitmeaastase programmi kohaselt 
järgmisel aastal. Komisjon teeb kõnealuse 
riskihinnangu liikmesriikidele 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Põhiõiguste Amet esitab komisjonile 
lõikes 1 nimetatud tähtajaks riskianalüüsi 
põhiõiguste olukorra kohta välis- ja 
sisepiiril, pöörates erilist tähelepanu 
piirikontrolli kaotamise nõuete 
järgimisele ning annab soovitusi järgmise 
aasta hindamise prioriteetide kohta. 
Komisjon teeb selle riskianalüüsi teistele 
liikmesriikidele ja Euroopa Parlamendile 
kättesaadavaks.

Or. en



AM\867412ET.doc 17/36 PE464.941v01-00

ET

Muudatusettepanek 53
Mariya Nedelcheva

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Frontex esitab komisjonile lõikes 1 
nimetatud tähtajaks eraldi riskianalüüsi 
koos soovitustega järgmisel aastal 
etteteatamata kohapealsete 
kontrollkäikudena teostatavate hindamiste 
prioriteetide kohta. Soovitused võivad 
käsitleda mis tahes piirkonda ja konkreetset 
ala ning sisaldavad vähemalt kümne 
konkreetse välispiiride lõigu ja kümne 
konkreetse piiripunkti loetelu.

2. Frontex esitab komisjonile lõikes 1 
nimetatud tähtajaks eraldi riskianalüüsi 
koos soovitustega järgmisel aastal 
etteteatamata kohapealsete 
kontrollkäikudena teostatavate hindamiste 
prioriteetide kohta. Soovitused võivad 
käsitleda mis tahes piirkonda ja konkreetset 
ala ning sisaldavad vähemalt kümne 
konkreetse välispiiride lõigu ja kümne 
konkreetse piiripunkti loetelu. Soovitused 
peaksid põhinema tegelikel, mitte kõigest 
oletatavatel ohtudel Schengeni ala 
toimimisele.

Or. en

Selgitus

On oluline teha vahet tegelikel ohtudel (näit illegaalsete migrantide teadaolevad 
piiriületuskohad) ja oletatavatel ohtudel (näit oletused ja prognoosid kasvavate 
migratsioonivoogude kohta).

Muudatusettepanek 54
Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Frontex esitab komisjonile lõikes 1 
nimetatud tähtajaks eraldi riskianalüüsi 
koos soovitustega järgmisel aastal 
etteteatamata kohapealsete 
kontrollkäikudena teostatavate hindamiste 
prioriteetide kohta. Soovitused võivad 
käsitleda mis tahes piirkonda ja konkreetset 

2. Frontex esitab komisjonile lõikes 1 
nimetatud tähtajaks eraldi riskianalüüsi 
koos soovitustega järgmisel aastal 
etteteatamata kohapealsete 
kontrollkäikudena teostatavate hindamiste 
prioriteetide kohta. Soovitused võivad
võtta arvesse Frontexi aastaaruannet ja
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ala ning sisaldavad vähemalt kümne 
konkreetse välispiiride lõigu ja kümne 
konkreetse piiripunkti loetelu.

käsitleda mis tahes piirkonda ja konkreetset 
ala ning sisaldavad vähemalt kümne 
konkreetse välispiiride lõigu ja kümne 
konkreetse piiripunkti loetelu.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Europol esitab komisjonile lõikes 1 
nimetatud tähtajaks eraldi riskianalüüsi 
koos soovitustega järgmisel aastal 
sisejulgeoleku vallas etteteatamata 
kohapealsete kontrollkäikudena 
teostatavate hindamiste prioriteetide 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid esitavad küsimustiku 
vastused komisjonile kuue nädala jooksul 
alates küsimustiku saamisest. Komisjon 
teeb kõnealuse teabe kättesadavaks
teistele liikmesriikidele.

2. Liikmesriigid esitavad küsimustiku 
vastused komisjonile kuue nädala jooksul 
alates küsimustiku saamisest. Komisjon 
teeb vastused teistele liikmesriikidele ja 
Euroopa Parlamendile ja kättesaadavaks.

Or. en
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Muudatusettepanek 57
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Võttes arvesse artikli 6 kohast Frontexi 
riskianalüüsi, artiklis 7 nimetatud 
küsimustiku vastuseid ja vajaduse korral ka 
muid asjakohaseid allikaid, koostab 
komisjon iga-aastase hindamisprogrammi 
hiljemalt eelmise aasta 30. novembriks.
Programmiga võib ette näha järgmise 
hindamise:

1. Võttes arvesse artiklis 7 nimetatud 
küsimustiku vastuseid ja vajaduse korral ka 
muid asjakohaseid allikaid, koostab 
komisjon iga-aastase hindamisprogrammi 
hiljemalt eelmise aasta 30. novembriks.
Programmiga võib ette näha järgmise 
hindamise:

Or. en

Muudatusettepanek 58
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Võttes arvesse artikli 6 kohast Frontexi 
riskianalüüsi, artiklis 7 nimetatud 
küsimustiku vastuseid ja vajaduse korral ka 
muid asjakohaseid allikaid, koostab 
komisjon iga-aastase hindamisprogrammi 
hiljemalt eelmise aasta 30. novembriks.
Programmiga võib ette näha järgmise 
hindamise:

1. Võttes arvesse artikli 6 kohast Frontexi
ja Europoli riskianalüüsi, artiklis 7 
nimetatud küsimustiku vastuseid ja 
vajaduse korral ka muid asjakohaseid 
allikaid, koostab komisjon iga-aastase 
hindamisprogrammi hiljemalt eelmise aasta 
30. novembriks. Programmiga võib ette 
näha järgmise hindamise:

Or. en

Muudatusettepanek 59
Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – taane 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Schengeni acquis’ või selle osade 
kohaldamine ühes liikmesriigis, mis on 
kindlaks määratud mitmeaastases 
programmis,

– Schengeni acquis’ või vajaduse korral
selle osade kohaldamine ühes liikmesriigis, 
mis on kindlaks määratud mitmeaastases 
programmis,

Or. en

Muudatusettepanek 60
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Schengeni acquis’ või selle osade 
kohaldamine ühes liikmesriigis, mis on 
kindlaks määratud mitmeaastases 
programmis,

– Schengeni acquis’ või selle osade ja 
artiklis 1 nimetatud kaasnevate meetmete
kohaldamine ühes liikmesriigis, mis on 
kindlaks määratud mitmeaastases 
programmis,

Or. en

Muudatusettepanek 61
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Schengeni acquis’ konkreetsete osade 
kohaldamine mitmes liikmesriigis
(temaatiline hindamine);

– Schengeni acquis’ konkreetsete osade ja 
artiklis 1 nimetatud kaasnevate meetmete
kohaldamine mitmes liikmesriigis
(temaatiline hindamine);

Or. en
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Muudatusettepanek 62
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Schengeni acquis’ kohaldamine teatavas 
liikmesriikide rühmas (piirkondlik 
hindamine).

– Schengeni acquis’ ja artiklis 1 nimetatud 
kaasnevate meetmete kohaldamine 
teatavas liikmesriikide rühmas (piirkondlik 
hindamine).

Or. en

Muudatusettepanek 63
Carlos Coelho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 15 lõikes 2 osutatud korras vastu 
võetud programmi esimeses osas 
loetletakse liikmesriigid, keda 
mitmeaastase programmi kohaselt 
hinnatakse järgmisel aastal, hinnatavad 
valdkonnad ja teostatavad kohapealsed 
kontrollkäigud.

2. Programmi esimeses osas loetletakse 
liikmesriigid, keda mitmeaastase 
programmi kohaselt hinnatakse järgmisel 
aastal, hinnatavad valdkonnad ja 
teostatavad kohapealsed kontrollkäigud.
Komisjon võtab programmi esimese osa 
vastu rakendusaktidega. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 15 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ekspertidel on asjakohane 4. Ekspertidel on asjakohane 



PE464.941v01-00 22/36 AM\867412ET.doc

ET

kvalifikatsioon, sealhulgas põhjalikud 
teoreetilised teadmised ja praktilised 
kogemused hindamismehhanismiga 
hõlmatud valdkondades, põhjalikud 
teadmised hindamispõhimõtetest, -korrast 
ja -meetoditest ning nad on võimelised 
ühises keeles tõhusalt suhtlema.

kvalifikatsioon, sealhulgas põhjalikud 
teoreetilised teadmised ja praktilised 
kogemused hindamismehhanismiga 
hõlmatud valdkondades, sealhulgas 
põhiõiguste austamine, põhjalikud 
teadmised hindamispõhimõtetest, -korrast 
ja -meetoditest ning nad on võimelised 
ühises keeles tõhusalt suhtlema.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon palub liikmesriikidel 
määrata eksperdid kohapealsetes 
kontrollkäikudes osalemiseks ning 
märkida nende pädevusvaldkonnad. 
Etteteatatud kohapealse kontrollkäigu 
puhul palub komisjon liikmesriikidel 
määrata eksperdid hiljemalt kuus nädalat 
enne kontrollkäigu algust. Liikmesriigid 
määravad eksperdid ühe nädala jooksul 
pärast kõnealuse palve saamist. 
Etteteatamata kohapealse kontrollkäigu 
puhul palub komisjon liikmesriikidel 
määrata eksperdid hiljemalt kaks nädalat 
enne kontrollkäigu algust. Liikmesriigid 
määravad eksperdid 72 tunni jooksul 
pärast kõnealuse palve saamist. 
Liikmesriigid ja määratud eksperdid 
võtavad kohustuse järgida 
konfidentsiaalsuse nõuet seoses 
etteteatamata kohapealsete 
kontrollkäikudega.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Marian-Jean Marinescu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib kutsuda Frontexit, 
Europoli, Eurojusti ja teisi Euroopa asutusi 
üles määrama esindaja, kes osaleb 
välispiiridel tehtaval kontrollkäigul oma 
valdkonna vaatlejana.

2. Komisjon võib kutsuda Frontexit, 
Europoli, Eurojusti, Euroopa Parlamenti
ja teisi Euroopa asutusi üles määrama 
esindaja, kes osaleb välispiiridel tehtaval 
kontrollkäigul oma valdkonna vaatlejana.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Mariya Nedelcheva

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib kutsuda Frontexit, 
Europoli, Eurojusti ja teisi Euroopa 
asutusi üles määrama esindaja, kes osaleb 
välispiiridel tehtaval kontrollkäigul oma 
valdkonna vaatlejana.

2. Komisjon võib kutsuda Frontexit, 
Europoli ja/või Eurojusti üles määrama 
esindaja, kes osaleb välispiiridel tehtaval 
kontrollkäigul oma valdkonna vaatlejana.
Komisjon määrab kindlaks osalevate 
esindajate selged volitused, sealhulgas 
kohustused ja ülesanded ning volituste 
kestuse.

Or. en

Selgitus

Kindla nimekirja koostamisega ametitest ja Euroopa organitest, kes võivad ekspertidega 
osaleda, tagatakse volituste selgus ja välditakse hindamisrühmade sekkumist Euroopa 
organite pädevusvaldkondadesse. Sellega hoitakse ära jõupingutuste ja vahendite 
dubleerimine. Sellise lähenemisviisiga hajutatakse igasugused kahtlused seoses meelevaldsete 
otsustega liikmesriikide suhtes ja tagatakse proportsionaalsus.

Muudatusettepanek 68
Carlos Coelho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa andmekaitseinspektor ja 
riikide järelevalveasutused, igaüks 
tegutsedes oma pädevuse piirides, 
kutsutakse osalema andmekaitset 
käsitlevates kohapealsetes 
kontrollkäikudes.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Hubert Pirker

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Asjaomane liikmesriik tagab, et 
ekspertide rühm saab vahetult pöörduda 
asjaomaste isikute poole. Asjaomane 
liikmesriik tagab rühma juurdepääsu igasse 
piirkonda ning igale hoonele ja 
dokumendile, mis on hindamise 
seisukohast vajalik. Asjaomane liikmesriik 
tagab, et rühm saab täita oma volitusi 
hinnatavate valdkondade tegevuse 
kontrollimisel.

4. Asjaomane liikmesriik tagab, et 
ekspertide rühm saab vahetult pöörduda 
asjaomaste isikute poole. Asjaomane 
liikmesriik tagab rühma juurdepääsu igasse 
piirkonda ning igale hoonele ja 
dokumendile, mis on hindamise 
seisukohast vajalik. Asjaomane liikmesriik 
tagab, et rühm saab täita oma volitusi 
hinnatavate valdkondade tegevuse 
kontrollimisel, eelkõige võimaldades 
asjakohast kirjalikku või suulist tõlget 
liikmesriigi keelest ühisesse keelde 
vastavalt artikli 9 lõikes 4 sätestatule.

Or. de

Muudatusettepanek 70
Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 7



AM\867412ET.doc 25/36 PE464.941v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Ekspertide reisi ja majutuse 
korraldamise eest vastutavad asjaomased 
liikmesriigid. Kontrollkäikudel osalevate 
ekspertide reisi- ja majutuskulud hüvitab 
komisjon.

7. Ekspertide reisi ja majutuse 
korraldamise eest vastutavad asjaomased 
liikmesriigid. Kontrollkäikudel osalevate 
ekspertide reisi- ja majutuskulud hüvitab 
komisjon. Etteteatamata kohapealse 
kontrollkäigu puhul määrab komisjon 
kontrollkäigu praktiliseks korraldamiseks 
kontaktasutuse.

Or. en

Selgitus

Etteteatamata kohapealsete kontrollkäikude puhul kehtib range ajaline piirang ning seetõttu 
on vaja, et kontrollkäigu praktiliseks korraldamiseks kontaktasutuse määramise eest vastutaks 
komisjon.

Muudatusettepanek 71
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pärast iga hindamist koostatakse 
aruanne. Aruanne tugineb kohapealse 
kontrollkäigu järeldustele ja/või
küsimustiku vastustele.

1. Pärast iga hindamist koostatakse 
aruanne. Aruanne tugineb kohapealse 
kontrollkäigu järeldustele ja küsimustiku 
vastustele. See hõlmab põhjalikku 
hinnagut Schengeni acquis’ järgimise ja 
kohtureformi ning korruptsiooni ja 
organiseeritud kuritegevuse vastase 
võitluse edenemise kohta, nagu on 
sätestatud komisjoni otsustes K(2006) 
6569 ja K(2006) 6570.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Etteteatatud kohapealse kontrollkäigu 
aruande koostab kontrolli teostav rühm 
kontrollkäigu ajal. Komisjoni ametnik 
kannab üldist vastutust aruande koostamise 
ning selle terviklikkuse ja kvaliteedi
tagamise eest. Erimeelsuse korral püüab 
rühm saavutada kompromissi.
Eriarvamused võib lisada aruandele.

(b) Etteteatatud kohapealse kontrollkäigu 
aruande koostab kontrolli teostav rühm 
kontrollkäigu ajal. Komisjoni ametnik 
kannab üldist vastutust aruande koostamise 
ning selle terviklikkuse ja kvaliteedi 
tagamise eest. Erimeelsuse korral püüab 
rühm saavutada kompromissi.
Eriarvamused tuleb lisada aruandele.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Aruandes esitatakse asjakohaste 
kvalitatiivsete, kvantitatiivsete, 
tegevuslike, halduslike ja korralduslike 
aspektide analüüs ning loetletakse 
hindamise ajal tuvastatud puudused ja 
probleemid. Aruandes esitatakse 
soovitused puuduste kõrvaldamiseks ja
soovituste rakendamise tähtajad.

2. Aruandes esitatakse asjakohaste 
kvalitatiivsete, kvantitatiivsete, 
tegevuslike, halduslike ja korralduslike 
aspektide analüüs ning loetletakse 
hindamise ajal tuvastatud asjaomasest 
liikmesriigist sõltuvad ja mittesõltuvad
puudused ja probleemid. Aruandes 
esitatakse asjaomasele liikmesriigile ja 
vajadusel ka komisjonile soovitused 
puuduste kõrvaldamiseks või täiendavate 
meetmete võtmiseks ning soovituste 
rakendamise tähtajad.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon esitab aruande asjaomasele 
liikmesriigile nelja nädala jooksul alates 
kohapealsest kontrollkäigust või 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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küsimustiku vastuste saamisest. 
Liikmesriik esitab oma selgitused aruande 
kohta kahe nädala jooksul.

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 75
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni ekspert esitab aruande ja 
asjaomase liikmesriigi selgitused artikli 15 
kohaselt moodustatud komiteele.
Liikmesriikidel palutakse esitada 
küsimustiku vastuste, aruande ja asjaomase 
liikmesriigi selgituste kohta märkuseid.

Komisjoni ekspert esitab aruande ja 
asjaomase liikmesriigi selgitused artikli 15 
kohaselt moodustatud komiteele ja 
Euroopa Parlamendile. Liikmesriikidel 
palutakse esitada küsimustiku vastuste, 
aruande ja asjaomase liikmesriigi selgituste 
kohta märkuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Carlos Coelho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 3 esitatud liigituse kohta esitatud 
soovitused võtab komisjon vastu artikli 15 
lõikes 2 osutatud korras.

Komisjon võtab vastu rakendusaktid 
eesmärgiga teha lõikes 3 esitatud liigituse 
kohta soovitusi. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt
artikli 15 lõikes 2 osutatud
kontrollimenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Mariya Nedelcheva, Georgios Papanikolaou
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomane liikmesriik esitab ühe kuu 
jooksul alates aruande saamisest 
komisjonile tegevuskava tuvastatud 
puuduste kõrvaldamiseks.

Asjaomane liikmesriik esitab ühe kuu 
jooksul alates aruande saamisest 
komisjonile tegevuskava tuvastatud 
puuduste kõrvaldamiseks. Kui komisjoni 
aruanne põhineb temaatilistel või 
piirkondlikel hindamistel ning käsitleb 
rohkem kui ühte liikmesriiki, 
kooskõlastatakse liikmesriikide 
tegevuskavad.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Sarah Ludford, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomane liikmesriik annab komisjonile 
aru tegevuskava rakendamisest kuue kuu 
jooksul alates aruande saamisest ning 
seejärel jätkab aruandmist iga kolme kuu 
järel, kuni tegevuskava on täielikult 
rakendatud. Olenevalt tuvastatud puuduste 
tõsidusest ja nende kõrvaldamiseks võetud 
meetmetest võib komisjon kavandada 
tegevuskava rakendamise kontrollimiseks 
etteteatatuid kohapealseid kontrollkäike 
artikli 15 lõikes 2 osutatud korras.
Komisjon võib kavandada ka etteteatamata 
kontrollkäike.

Asjaomane liikmesriik annab komisjonile 
aru tegevuskava rakendamisest nelja kuu
jooksul alates aruande saamisest ning 
seejärel jätkab aruandmist iga kolme kuu 
järel, kuni tegevuskava on täielikult 
rakendatud. Olenevalt tuvastatud puuduste 
tõsidusest ja nende kõrvaldamiseks võetud 
meetmetest võib komisjon kavandada 
tegevuskava rakendamise kontrollimiseks 
etteteatatuid kohapealseid kontrollkäike 
artikli 15 lõikes 2 osutatud korras.
Komisjon võib kavandada ka etteteatamata 
kontrollkäike.

Or. en

Selgitus

Kui süsteemis esineb tõsiseid puudusi, tuleb kiiresti reageerida, et säilitada usaldus 
Schengeni süsteemi vastu.
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Muudatusettepanek 79
Carlos Coelho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomane liikmesriik annab komisjonile 
aru tegevuskava rakendamisest kuue kuu 
jooksul alates aruande saamisest ning 
seejärel jätkab aruandmist iga kolme kuu 
järel, kuni tegevuskava on täielikult 
rakendatud. Olenevalt tuvastatud puuduste 
tõsidusest ja nende kõrvaldamiseks võetud 
meetmetest võib komisjon kavandada 
tegevuskava rakendamise kontrollimiseks
etteteatatuid kohapealseid kontrollkäike 
artikli 15 lõikes 2 osutatud korras.
Komisjon võib kavandada ka etteteatamata 
kontrollkäike.

Asjaomane liikmesriik annab komisjonile 
aru tegevuskava rakendamisest kuue kuu 
jooksul alates aruande saamisest ning 
seejärel jätkab aruandmist iga kolme kuu 
järel, kuni tegevuskava on täielikult 
rakendatud. Olenevalt tuvastatud puuduste 
tõsidusest ja nende kõrvaldamiseks võetud 
meetmetest võib komisjon vastu võtta 
rakendusaktid eesmärgiga kavandada 
tegevuskava rakendamise kontrollimiseks
etteteatatud kohapealseid kontrollkäike. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 15 lõikes 2 osutatud
kontrollimenetlusele. Komisjon võib 
kavandada ka etteteatamata kontrollkäike.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teavitab artikli 15 kohaselt 
moodustatud komiteed korrapäraselt 
tegevuskava elluviimisest.

Komisjon teavitab artikli 15 kohaselt 
moodustatud komiteed korrapäraselt 
tegevuskava elluviimisest. Euroopa 
Parlament võib samuti taotleda, et 
komisjon teavitaks teda sellest, millises 
etapis on tegevuskava elluviimine.

Or. ro

Selgitus

Euroopa Parlamendil peab olema võimalik paluda komisjonilt teavet Schengeni acquis’ 
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kohaldamisel tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks liikmesriikide kehtestatud tegevuskava 
elluviimise edenemise kohta.

Muudatusettepanek 81
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui kohapealsel kontrollkäigul 
tuvastatakse tõsine puudus, mis 
märkimisväärselt mõjutab ühe või enama 
liikmesriigi turvalisuse üldist taset,
teavitab komisjon sellest omal algatusel või 
liikmesriigi palvel võimalikult kiiresti 
nõukogu ja Euroopa Parlamenti.

7. Kui kohapealse kontrollkäigu aruanne 
sisaldab ühte või enamat järeldust, mille 
liigitus vastab artikli 13 lõike 3 punktile c,
teavitab komisjon sellest omal algatusel või 
liikmesriigi palvel võimalikult kiiresti 
nõukogu ja Euroopa Parlamenti.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui kohapealsel kontrollkäigul 
tuvastatakse tõsine puudus, mis 
märkimisväärselt mõjutab ühe või enama 
liikmesriigi turvalisuse üldist taset, teavitab 
komisjon sellest omal algatusel või 
liikmesriigi palvel võimalikult kiiresti 
nõukogu ja Euroopa Parlamenti.

7. Kui kohapealsel kontrollkäigul 
tuvastatakse tõsine puudus, mis 
märkimisväärselt mõjutab ühe või enama 
liikmesriigi turvalisuse üldist taset, teavitab 
komisjon sellest võimalikult kiiresti 
nõukogu ja Euroopa Parlamenti ning hoiab 
neid kursis artiklis 13a ette nähtud kuue 
kuu pikkuse toetusperioodi jooksul ning 
pärast lõpliku otsuse tegemist artiklis 13b 
ette nähtud järelmeetmete ja võimalike 
sanktsioonide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui kohapealsel kontrollkäigul 
tuvastatakse tõsine puudus, mis 
märkimisväärselt mõjutab ühe või enama 
liikmesriigi turvalisuse üldist taset, teavitab 
komisjon sellest omal algatusel või 
liikmesriigi palvel võimalikult kiiresti 
nõukogu ja Euroopa Parlamenti.

7. Kui kohapealsel kontrollkäigul 
tuvastatakse tõsine puudus, mis 
märkimisväärselt mõjutab ühe või enama 
liikmesriigi turvalisuse üldist taset, teavitab 
komisjon sellest omal algatusel või
Euroopa Parlamendi või liikmesriigi 
palvel võimalikult kiiresti nõukogu ja 
Euroopa Parlamenti.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Carlos Coelho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13b

Järelmeetmete võtmine
Komisjon korraldab kuus kuud pärast 
artikli 13 lõikes 7 osutatud tõsise puuduse 
tuvastamist kohapealse kontrollkäigu. Kui 
kohapealsel kontrollkäigul selgub, et 
tõsist puudust ei ole kõrvaldatud, 
hoolimata toetusest, mida liikmesriigile 
võimaldati vastavalt artiklile 13a, võtab 
nõukogu komisjoni ettepaneku alusel ja 
pärast Euroopa Parlamendiga 
konsulteerimist vastu otsuse sanktsioonide 
kohta. Nõukogu teeb otsuse 
kvalifitseeritud häälteenamusega.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13b

Otsus piirikontrolli taaskehtestamise 
kohta

Komisjoni ettepaneku alusel teeb 
nõukogu kvalifitseeritud 
häälteenamusega otsuse piirikontrolli 
taaskehtestamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Stavros Lambrinidis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13b
Järelmeetmed ja sanktsioonid

Komisjon korraldab kuus kuud pärast 
tõsise puuduse tuvastamist kohapealse 
kontrollkäigu. Kui kohapealsel 
kontrollkäigul selgub, et tõsist puudust ei 
ole kõrvaldatud, esitab komisjon artikli 15 
alusel loodud komiteele ettepaneku 
järelmeetmete ja võimalike sanktsioonide 
kohta. Otsus järelmeetmete ja võimalike 
sanktsioonide kohta tehakse vastavalt 
artikli 15 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele. Juhul kui 
liikmesriik pidevalt eirab Schengeni 
eeskirju, tuleb olukorra parandamiseks 
kasutada kõiki võimalikke meetmeid ja 
tuge enne rangemate sanktsioonide 
kaalumist. Vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 78 lõikele 3 ja 
artiklile 80 ei ole piirikontrolli 
taaskehtestamine lubatud liikmesriigi 
suhtes, kus tekib kolmandate riikide 
kodanike ootamatu sissevoolu tõttu 
hädaolukord või Schengeni kohustuste 
täieliku täitmisega seotud kriitiline 
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olukord, mis on täielikult või osaliselt 
tingitud suure hulga kolmandate riikide 
kodanike jõudmisest asjaomasesse riiki.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Carlos Coelho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13c

Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine
1. Sanktsioonid võivad hõlmata otsust 
seoses Schengeni ala teiste liikmesriikide 
poolse piirikontrolli ajutise 
taaskehtestamisega sisepiiridel. Otsusega 
võidakse ette näha piirikontrolli osaline 
või täielik taaskehtestamine asjaomase 
liikmesriigi sisepiiridel.
2. Otsus seoses piirikontrolli ajutise 
taaskehtestamise sisepiiridel on koosõlas 
järgmiste tingimustega:
– Schengeni acquis’ rakendamisel 
tuvastatud tõsine puudus, mis 
märkimisväärselt mõjutab ühe või enama 
liikmesriigi turvalisuse üldist taset;
– erandlikud asjaolud, mille tõttu on 
vajalik piirikontrolli ajutine 
taaskehtestamine.
3. Lõikes 2 osutatud otsus sisaldab 
järgmist:
– ajaline piirang, mis võib olla kuni kuue 
kuu pikkune;
– liikmesriigile võimaldatav 
toetusmehhanism, et puudus kõrvaldada;
– järgmise kohapealse kontrollkäigu 
kuupäev.

Or. en
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Muudatusettepanek 88
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13c

Kompensatsioonimeetmed
Piirikontrolli kehtestamisel näeb komisjon 
ette rahalised kompensatsioonimeetmed, 
et toetada asjaomast liikmesriiki.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rühmad peavad konfidentsiaalseks kogu 
teavet, mida nad saavad oma ülesannete 
täitmisel. Pärast kohapealseid kontrollkäike 
koostatud aruannetele antakse salastatuse 
aste „Restricted”. Pärast asjaomase 
liikmesriigiga konsulteerimist otsustab 
komisjon, missuguse osa aruandest võib 
avalikustada.

Rühmad peavad konfidentsiaalseks kogu 
teavet, mida nad saavad oma ülesannete 
täitmisel. Pärast kohapealseid kontrollkäike 
koostatud aruannetele antakse salastatuse 
aste „Restricted”. See ei takista aruande 
avalikustamist Euroopa Parlamendile.
Pärast asjaomase liikmesriigiga 
konsulteerimist otsustab komisjon, 
missuguse osa aruandest võib avalikustada.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rühmad peavad konfidentsiaalseks kogu 
teavet, mida nad saavad oma ülesannete 
täitmisel. Pärast kohapealseid kontrollkäike 
koostatud aruannetele antakse salastatuse 
aste „Restricted”. Pärast asjaomase 
liikmesriigiga konsulteerimist otsustab 
komisjon, missuguse osa aruandest võib 
avalikustada.

Rühmad peavad konfidentsiaalseks kogu 
teavet, mida nad saavad oma ülesannete 
täitmisel. Pärast kohapealseid kontrollkäike 
koostatud aruannetele antakse salastatuse 
aste „Restricted”. Pärast asjaomase 
liikmesriigiga konsulteerimist otsustab 
komisjon, missuguse osa aruandest võib 
avalikustada. Põhjendatud taotluse korral 
võimaldatakse Euroopa Parlamendile 
juurdepääs kõigile hindamisrühmade 
koostatud aruannetele.

Or. ro

Selgitus

Kooskõlas oma rolliga vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala kaasseadusandjana, 
peab Euroopa Parlamendil põhjendatud taotluse korral olema võimalik pääseda juurde 
kõigile hindamisaruannetele.

Muudatusettepanek 91
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Esimene artikli 6 kohane Frontexi 
riskianalüüs esitatakse komisjonile kolme 
kuu jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest.

2. Esimene artikli 6 kohane Frontexi ja 
Europoli riskianalüüs esitatakse 
komisjonile kolme kuu jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab igal aastal Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule käesoleva 
määruse kohaselt tehtud hindamisi 
käsitleva aruande. Aruanne avaldatakse ja 
see sisaldab järgmist:

Komisjon esitab igal aastal Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule käesoleva 
määruse kohaselt tehtud hindamisi 
käsitleva üksikasjaliku aruande. Aruanne 
avaldatakse ja see sisaldab järgmist:

Or. ro

Muudatusettepanek 93
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub
kahekümnendal päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 
2014, kui lõppeb praegune viieaastane 
hindamisprogramm.

Or. en


