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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD 
RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse hindamismehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks
(KOM(2010)0624 – C7-0370/2010 – 2010/0312(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2010)0624);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 77 lõike 2 
punkti a, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0370/2010);

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit 
(A7-0000/2011),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Seega tuleks 1998. aastal loodud 
hindamismehhanism seoses alalisele 
komiteele antud volituste teise osaga läbi 
vaadata. Alalisele komiteele antud 
volituste esimese osa kohaldamist, nagu 
see on kehtestatud 16. septembri 1998. 
aasta otsuse I osas, tuleks jätkata.

(6) Seega tuleks 1998. aastal loodud 
hindamismehhanism seoses alalisele 
komiteele antud volituste esimese ja teise 
osaga läbi vaadata tagamaks, et on üks 
ühetaoline, samadel kriteeriumidel 
põhinev mehhanism kandidaatriikidele ja 
neile liikmesriikidele, kes juba 
kohaldavad Schengeni acquis’d.
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Or. en

Selgitus
Eesmärgiks on ühetaoline mehhanism nii kandidaatriikidele kui Schengeni piirkonna 
liikmesriikidele, et vältida topeltstandardeid.

Muudatusettepanek 2

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 
otsuse 1999/468/EÜ (millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused) artiklis 4.

(8) Käesoleva määruse rakendamisel 
ühetaoliste tingimuste tagamiseks tuleks 
komisjonile anda rakendamisvolitused. 
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 
suhtes.1
_________
1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

Or. en

Selgitus
Muudatusettepanekuga püütakse tagada Lissaboni lepingule vastavate uute komiteemenetluse 
eeskirjade kohaldamist. 

Muudatusettepanek 3

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 

(10) Hindamismehhanism peaks hõlmama 
ka selliste õigusaktide kontrollimist, 
millega reguleeritakse kontrolli kaotamist 
sisepiiridel ja kontrolli liikmesriigi 
territooriumil. Asjaomased kohapealsed 
kontrollkäigud tuleks teha komisjoni
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liikmesriikide sisejulgeolekut, tuleks
asjaomased kohapealsed kontrollkäigud 
teha ainult komisjoni ülesandeks.

ametnike ülesandeks koostöös 
liikmesriikide ekspertidega.

Or. en

Selgitus
Rõhutamaks asjaolu, et hindamismehhanismi aluseks on tihe koostöö komisjoni ja 
liikmesriikide vahel, peaksid liikmesriikide eksperdid samuti osalema kohapealsetes 
kontrollkäikudes, mis puudutavad kontrolli kaotamist sisepiiridel. Vaata artikli 12 
muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Euroopa andmekaitseinspektor ja 
riikide järelevalveasutused, kes toimivad 
oma pädevuse raames, peaksid olema 
kaasatud hindamisprotsessi ja osalema 
kohapealsetes kontrollkäikudes, mis 
toimuvad nende volitustega hõlmatud 
territooriumil.

Or. en

Muudatusettepanek 5

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 
piirkonna sisejulgeolekut. Juhul kui 
asjaomane liikmesriik ei suuda kuue kuu 
jooksul ja Frontexi ekspertide abiga 
puudust kõrvaldada, peaks olema 
võimalik kohaldada järelmeetmeid ja 
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sanktsioone, mis võiksid viia piirikontrolli 
taaskehtestamiseni piiratud 
ajavahemikuks.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Määrusega kehtestatakse 
hindamismehhanism, millel on järgmised 
eesmärgid:

– teha kindlaks, kas kandidaatriigis on 
kõik eeltingimused Schengeni acquis’ 
jõustamiseks täidetud ning 
– kontrollida Schengeni acquis’ 

kohaldamist liikmesriikides, kus 
Schengeni acquis’d kohaldatakse täies 
mahus, ning liikmesriikides, kus vastavalt 
Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingu asjakohasele
protokollile kohaldatakse Schengeni 
acquis’d osaliselt.

Or. en

Selgitus
Esimese taande osas on eesmärgiks ühetaoline mehhanism nii kandidaatriikidele kui 
Schengeni piirkonna liikmesriikidele, et vältida topeltstandardeid. Teises taandes püütakse 
tagada, et hindamismehhanismis osaleksid Ühendkuningriik ja Iirimaa, kuivõrd nad osalevad 
Schengeni piirkonnas.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigi Schengeni acquis’ osade hindamisel Kõigi Schengeni acquis’ osade hindamisel 
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osalevad siiski nende liikmesriikide 
eksperdid, kes vastavalt asjaomasele 
ühinemisaktile veel ei kohalda Schengeni 
acquis’d täies mahus.

osalevad siiski nende liikmesriikide 
eksperdid, kes vastavalt asjaomasele 
ühinemisaktile veel ei kohalda Schengeni 
acquis’d täies mahus.
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 hindamises, 
mida kõnealustes liikmesriikides 
kohaldatakse.

Or. en

Selgitus
Muudatusettepanekuga püütakse tagada, et Ühendkuningriigi ja Iirimaa eksperdid saavad 
osaleda nendes hindamistes, mis puudutavad Schengeni acquis’ neid osi, milles kõnealused 
riigid osalevad.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Mitmeaastane programm võib 
sisaldada viiteid artikli 8 lõikes 1 osutatud 
temaatilistele ja/või piirkondlikele 
hindamistele.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon saadab hinnatavatele 
liikmesriikidele standardküsimustiku 
hiljemalt hindamisele eelneva aasta 15. 
augustiks. Standardküsimustikus 
käsitletakse asjaomaseid õigusakte, 

1. Komisjon saadab hinnatavatele 
liikmesriikidele standardküsimustiku 
hiljemalt hindamisele eelneva aasta 15. 
augustiks. Standardküsimustikus, mis 
koostatakse tihedas 
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Schengeni acquis’ rakendamiseks 
kasutatavaid korralduslikke ja tehnilisi 
vahendeid ning statistilisi andmeid iga 
hinnatava valdkonna kohta.

liikmesriikidevahelises koostöös,
käsitletakse asjaomaseid õigusakte, 
Schengeni acquis’ rakendamiseks 
kasutatavaid korralduslikke ja tehnilisi 
vahendeid ning statistilisi andmeid iga 
hinnatava valdkonna kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon koostab kohapealsetes 
kontrollkäikudes osalemise jaoks 
liikmesriikide määratud ekspertide 
nimekirja. Nimekiri edastatakse 
liikmesriikidele.

välja jäetud

2. Liikmesriigid märgivad käesoleva 
määruse lisas loetletud valdkondade 
alusel iga eksperdi 
pädevusvaldkonnad. Liikmesriigid 
teatavad komisjonile igast muudatusest 
võimalikult kiiresti.

välja jäetud

3. Liikmesriigid märgivad, missugused 
eksperdid võivad vastavalt artikli 10 
lõikes 5 sätestatud tingimustele olla 
kättesaadavad etteteatamata 
kohapealsete kontrollkäikude jaoks.

välja jäetud

4. Ekspertidel on asjakohane 
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.

5. Liikmesriigid tagavad, et nende 
määratud eksperdid vastavad eelmises 

Kohapealsetes kontrollkäikudes osalevatel 
ekspertidel on asjakohane 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. Sel eesmärgil
tagavad liikmesriigid koostöös Frontexiga, 
et eksperdid saavad asjakohast koolitust.
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lõikes täpsustatud nõuetele, sealhulgas 
märgivad koolituse, mida eksperdid on 
saanud. Lisaks tagavad liikmesriigid, et 
eksperdid saavad pidevat koolitust, et 
säilitada oma vastavus osutatud 
nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kohapealset kontrollkäiku teeb 
komisjoni määratud rühm. Rühm koosneb
artiklis 9 osutatud ekspertide nimekirjast 
valitud ekspertidest ja komisjoni 
ametnikest. Komisjon tagab igas rühmas 
geograafilise tasakaalu ja sellesse 
kuuluvate ekspertide pädevuse. 
Liikmesriikide eksperdid ei tohi osaleda 
kohapealses kontrollkäigus liikmesriiki, 
kus nad töötavad.

1. Kohapealse kontrollkäigu eest vastutav
rühm koosneb liikmesriikide määratud
ekspertidest ja komisjoni ametnikest.
Liikmesriikide eksperdid ei tohi osaleda 
kohapealses kontrollkäigus liikmesriiki, 
kus nad töötavad.

Or. en

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon palub liikmesriikidel 
määrata eksperdid kohapealsetes 
kontrollkäikudeks osalemiseks ning märgib 
nende pädevusvaldkonnad. Etteteatatud 
kohapealse kontrollkäigu puhul palub 
komisjon liikmesriikidel määrata 
eksperdid hiljemalt kuus nädalat enne 
kontrollkäigu algust. Liikmesriigid 
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määravad eksperdid ühe nädala jooksul.
Etteteatamata kohapealse kontrollkäigu 
puhul palub komisjon liikmesriikidel 
määrata eksperdid hiljemalt kaks nädalat 
enne kontrollkäigu algust. Liikmesriigid 
määravad eksperdid 72 tunni jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa andmekaitseinspektor ja 
riikide järelevalveasutused, kes toimivad 
oma pädevuse raames, on palutud 
osalema kohapealsetes kontrollkäikudes, 
mis toimuvad nende volitustega hõlmatud 
territooriumil.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hindamise eesmärgil tehtavas 
etteteatatud kohapealses kontrollkäigus 
osaleb kuni kaheksa ja etteteatamata 
kohapealses kontrollkäigus kuni kuus 
eksperti (koos vaatlejatega).

3. Hindamise eesmärgil tehtavas 
etteteatatud kohapealses kontrollkäigus 
osaleb kuni kaheksa ja etteteatamata 
kohapealses kontrollkäigus kuni kuus
liikmesriigi eksperti. Kui liikmesriikide 
määratud ekspertide arv ületab 
maksimumi, määrab komisjon pärast 
asjaomaste liikmesriikidega 
konsulteerimist rühma liikme 
geograafilise tasakaalu ning ekspertide 
pädevuse alusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Etteteatatud kohapealsest 
kontrollkäigust teatab komisjon hiljemalt 
neli nädalat enne kontrollkäigu algust 
liikmesriikidele, kelle eksperdid on 
määratud vastavalt lõikele 1 kontrolli 
teostavasse rühma. Liikmesriigid 
kinnitavad ekspertide kättesaadavust ühe 
nädala jooksul.

välja jäetud

Or. en

Selgitus
See tekst on nüüd lõikes 1.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Etteteatamata kohapealse 
kontrollkäigust teatab komisjon hiljemalt 
ühe nädala enne kontrollkäigu algust 
liikmesriikidele, kelle eksperdid on 
määratud vastavalt lõikele 1 kontrolli 
teostavasse rühma. Liikmesriigid 
kinnitavad ekspertide kättesaadavust 48 
tunni jooksul.

välja jäetud

Or. en

Selgitus
See tekst on nüüd lõikes 1.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata artiklist 10 kuuluvad 
etteteatamata kohapealset kontrollkäiku 
tegevasse rühma, kes kontrollib kontrollide 
puudumist sisepiiridel, ainult komisjoni
ametnikud.

Olenemata artiklist 10 kuuluvad 
etteteatamata kohapealset kontrollkäiku 
tegevasse rühma, kes kontrollib kontrollide 
puudumist sisepiiridel, kolm komisjoni
ametnikku ning kolm liikmesriikide 
eksperti.

Or. en

Selgitus
Rõhutamaks asjaolu, et hindamismehhanismi aluseks on komisjoni ja liikmesriikide tiheda 
koostöö põhimõte, peaksid liikmesriikide eksperdid samuti osalema kohapealsetes 
kontrollkäikudes, mis puudutavad kontrolli kaotamist sisepiiridel. Vt põhjenduse 10 
muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13a
Tugirühm

Tõsise puuduse korral artikli 13 lõike 7 
tähenduses loob Frontex ekspertide 
rühma, mis toetab kuue kuu jooksul 
pärast tõsise puuduse tuvastamist 
asjaomast liikmesriiki puuduse 
kõrvaldamisel. Liikmesriikide eksperdid 
võivad rühmas osaleda.

Or. en

Selgitus
Tõsised puudused, mis võivad märkimisväärselt mõjutada ühe või enama liikmesriigi 
turvalisuse taset, tuleb kiiresti kõrvaldada, et taastada vastastikune usaldus. Frontex kui 
spetsialiseeritud ELi asutus võib etendada olulist osa asjaomase liikmesriigi toetamisel 
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nimetatud puuduse kõrvaldamisel.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 b (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, mis võivad viia 
piirikontrolli taaskehtestamiseni, tehakse 
artikli 15 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse korras.

Or. en

Selgitus
Juhul kui liikmesriik ei ole kuue kuu jooksul ja Frontexi toetusele vaatamata kõrvaldanud 
tõsist puudust, peaks komisjonil olema võimalik teha koostöös liikmesriikide esindajatest 
koosneva komiteega otsus järelmeetmete ja sealhulgas sanktsioonide kohta.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni abistab liikmesriikide 
esindajatest moodustatud komitee, mille 
esimeheks on komisjoni esindaja.

1. Komisjoni abistab komitee. Kõnealune 
komitee on komitee määruse (EL) nr 
182/2011 tähenduses.

Or. en

Selgitus
Muudatusettepanekuga püütakse tagada Lissaboni lepingule vastavate uute komiteemenetluse 
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eeskirjade kohaldamist. 

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 
4, 7 ja 8.

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.

Or. en

Selgitus
Muudatusettepanekuga püütakse tagada Lissaboni lepingule vastavate uute komiteemenetluse 
eeskirjade kohaldamist. Liikmesriikide esindajate piisava osaluse tagamiseks tuleks valida 
määruse (EL) nr 182/2011 artiklis 5 ette nähtud kontrollimenetlus. Nimetatud menetlusega 
kindlustatakse, et ekspertide komitee toetab komisjoni ettepanekuid kvalifitseeritud 
häälteenamusega. Artiklis 4 ette nähtud nõuandemenetluse korras võib komisjon aga vastu 
võtta rakendusakti isegi juhul, kui enamik liikmesriikide esindajaid on selle vastu.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täitevkomitee 16. septembri 1998. aasta
otsuse (millega moodustatakse alaline 
Schengeni hindamis- ja rakendamiskomitee
(SCH/Com-ex (98) 26 def.) teine osa 
„Rakenduskomitee riikide jaoks, kes juba 
kohaldavad konventsiooni” kaotab 
kehtivuse ühe aasta möödumisel käesoleva 
määruse jõustumisest.

Täitevkomitee 16. septembri 1998. aasta
otsus (millega moodustatakse alaline 
Schengeni hindamis- ja rakendamiskomitee
(SCH/Com-ex (98) 26 def.)
„Rakenduskomitee riikide jaoks, kes juba 
kohaldavad konventsiooni” kaotab 
kehtivuse ühe aasta möödumisel käesoleva 
määruse jõustumisest.

Or. en

Selgitus
Raportööri arvates peaks olemas olema ühetaoline hindamismehhanism, mille aluseks on 

käesolev määrus. Seepärast peaks täitevkomitee otsus kaotama kehtivuse mitte üksnes seoses 
esimese, vaid ka teise osaga.
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogu võib vastavalt käesolevale 
määrusele otsustada läbi viia Schengeni 
hindamisi, millele on osutatud pärast 
käesoleva määruse jõustumist sõlmitud 
ühinemisaktides.

välja jäetud

Or. en

Selgitus
Kuna artikli 1 lõike 1 muudatusettepanekus püütakse juba kaasata kandidaatriike uude 
Schengeni hindamismehhanismi algusest peale, artikkel 20 aegub.
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SELETUSKIRI

Taust

Schengeni ala loomine 1980. aastate lõpus ja 1990. aastate alguses oli üks suurimaid saavutusi 
Euroopa ajaloos; see on ala, millesse kuuluvate riikide vahelistel piiridel puudub kontroll ja 
kehtib liikumisvabadus. Samas rakendati ka mitmesuguseid kompenseerivaid meetmeid, 
eeskätt tugevdati kontrolli välispiiridel, samuti tõhustati politsei-, tolli- ja õiguskoostööd, 
loodi Schengeni infosüsteem jne.

Kontrolli kaotamiseks sisepiiridel on vaja, et liikmesriigid usaldaksid täielikult üksteise 
võimet rakendada kaasnevaid meetmeid, mis võimaldavad piirikontrolli kaotada. Schengeni 
ala turvalisus sõltub tõepoolest sellest, kui karmilt ja tõhusalt liikmesriik oma välispiire 
kontrollib, samuti sellest, kui hästi ja kiiresti Schengeni infosüsteemis infot vahetatakse. Kui 
ükskõik milline neist elementidest on haavatav või toimib puudulikult, ohustab see kogu 
Euroopa Liidu turvalisust ja Schengeni ala tõhusust.

1998. aastal moodustati alaline komitee, mille ülesandeks on hinnata liikmesriike kahes eraldi 
etapis:

– jõustamine: komitee peab hindama, kas kõik Schengeni acquis’ kohaldamise 
eeltingimused on täidetud, nii et piirikontrolli võib kaotada;

– rakendamine: vastastikust usaldust, mida kinnitati kontrolli kaotamisega sisepiiridel, 
tuli hoida ja tugevdada, kontrollides, kuidas liikmesriigid Schengeni acquis’d 
kohaldavad. 

Pärast Amsterdami lepingu jõustumist 1999. aastal ja Schengeni acquis’ integreerimist 
Euroopa Liidu raamistikku muudeti alaline komitee Schengeni hindamise töörühmaks (SCH-
EVAL). Selle mandaat jäi aga samaks, samuti valitsustevaheline olemus.

Vastavalt Haagi programmile paluti komisjonil esitada ettepanek olemasoleva Schengeni 
hindamismehhanismi täiendamiseks ja selles tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks. 2009. aasta 
märtsis esitas komisjon ettepanekud võtta vastu nõukogu määrus ja nõukogu otsus, millega 
kehtestatakse ühtne hindamismehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks ja 
jälgimiseks. Nõukogu määrus hõlmas Schengeni acquis’ vaba liikumise ja piirikontrolli 
elementidega seotud tegevusi. Nõukogu otsus hõlmas poliitilisi meetmeid, millega 
kompenseeriti sisepiiril kontrolli kaotamist.

Lisaks sellele reageeriti ettepanekutega muudatustele õiguslikus olukorras, mis tekkisid pärast 
Schengeni acquis’ integreerimist Euroopa Liidu raamistikku, kui Schengeni acquis’ igale 
sättele määrati esimesest või kolmandast sambast tulenev õiguslik alus. 

Euroopa Parlamendiga konsulteeriti nende kahe ettepaneku asjus ning parlament tegi 
järelduse, et käesoleva ettepaneku puhul võtta vastu määrus oleks kõige asjakohasem olnud 
kaasotsustamismenetlus, toetudes parlamendi õigusteenistuse arvamusele, mis käsitles 
kontrolli selles osas, kas komisjoni valitud õiguslik alus oli asjakohaseim. Arvestades, et 
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mõlemas ettepanekus olid samad puudused ning õigusliku poole pealt kujutasid nad endast 
ühe mündi kahte poolt, st ühtse Schengeni hindamissüsteemi loomist, tuleks neid käsitleda 
paketina. Euroopa Parlament lükkas 2009. aasta oktoobris nimetatud kaks ettepanekut tagasi 
ning tegi komisjonile ettepaneku need tagasi võtta ja esitada uued, oluliselt parandatud 
ettepanekud, milles järgitakse kaasotsustamismenetlust ning arvestatakse Lissaboni lepingu 
jõustumisega.

Pärast Lissaboni lepingu jõustumist osutus „kolmanda samba” kohane ettepanek aegunuks ja 
see võeti 2009. aasta detsembri koondteatisega tagasi. Samal ajal võeti tagasi ka teine esialgne 
ettepanek („esimese samba” määrus).

Uue ettepaneku kohaldamisala

Uus ühtne ettepanek esitati 2010. aasta novembris, et kehtestada õiguslik raamistik Schengeni 
acquis’ kohaldamise hindamiseks. Hindamismehhanismi eesmärk on anda liikmesriikidele 
vastastikune kindlustunne, et sisepiirideta ala toimimiseks vajalikke meetmeid suudetakse 
kohaldada tulemuslikult ja tõhusalt. 

Ettepanekut kavatsetakse arutada kaasotsustamismenetluse korras koos Euroopa 
Parlamendiga, kes on õigus- ja siseküsimuste valdkonna täieõiguslik liige. Läbipaistvuse 
suurendamiseks esitatakse nõukogule ja Euroopa Parlamendile korrapäraselt aruandeid 
läbiviidud hindamistest, neist tehtud järeldustest ja liikmesriikide võetavatest järelmeetmetest.

Lisaks on eesmärk muuta Schengeni hindamissüsteem tõhusamaks, tagades, et Schengeni 
acquis’d rakendatakse läbipaistvalt, tulemuslikult ja järjekindlalt.

Uue hindamismehhanismi aluseks on küsimustikud ja kohapealsed kontrollkäigud, 
etteteatatud või etteteatamata, ja seda korraldatakse etapiviisiliselt. Viie aasta pikkune 
mitmeaastane programm (iga liikmesriiki tuleks hinnata vähemalt kord viieaastase 
ajavahemiku jooksul) sisaldab riikide loetelu, keda tuleb hinnata (ettevalmistav etapp). 
Programmi eelnõu tuleks võtta vastu komiteemenetluse korras. 

Sama peaks toimuma ka aastaste programmide puhul, mille aluseks peaksid olema Frontexi 
koostatud riskianalüüsid. Nende programmide raames tuleks kindlaks määrata hindamised, 
mis peaksid riikides toimuma kas etteteatamisega või etteteatamata (viimasel juhul peaks 
liikmesriikide loetelu olema salastatud).
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Raportööri seisukoht

Raportöör peab kiiduväärseks, et komisjon esitas uue ettepaneku, milles võetakse arvesse 
parlamendi varasemat kriitikat ning nähakse lisaks – igati nõuetekohaselt – ette õiguslik alus 
(ELi toimimise lepingu artikli 77 lõige 2), mis hõlmab kaasotsustamismenetluse kasutamist 
(seadusandlik tavamenetlus).

Uus Schengeni hindamismehhanism tuleb luua vastavalt järgmistele tingimustele:

– see peaks olema rohkem orienteeritud ühendusele (ning rajanema Euroopa lähenemisviisil 
ja ühenduse institutsioonide kaasamisel, vastupidiselt üksnes valitsustevahelisele 
lähenemisele);

– see peaks olema läbipaistvam (ning seega tuleks kehtestada kohustus teavitada nõukogu ja 
parlamenti kohapealsete kontrollkäikude tulemustest ning komisjoni soovitustest ja nende 
rakendamisest);

– selles tuleks ette näha tihedam koostöö (leides tasakaalu komisjoni ja liikmesriikide vahel 
seoses nende osalemisega, võimaldades Euroopa ja riiklike ekspertide täielikku kaasamist);

– selles tuleks ressursse kasutada tõhusamalt (kaasates Frontexi ning kasutades ära selle 
kogemused ja riskianalüüsid);

– see peaks olema tulemuslikum (rühmad peaksid olema vähem koormavad);

– see peaks olema rangem (võimaldades täpsetel hinnangutel mõjutada Schengeni 
eeskirjadele vastavust ja nähes ette kiired parandusmeetmed, et hajutada igasugune 
karistamatuse tunne).

Raportöör on vastu topeltstandarditel põhinevale süsteemile, mis oleks väga range 
kandidaatriikide suhtes ning väga vähenõudlik Schengeni piirkonda kuuluvate riikide suhtes. 
Seepärast on ta arvamusel, et eeskirjad peavad olema alati samad ning et hindamissüsteemis 
tuleb lähtuda eeldusest, et eeskirju järgitakse ka edaspidi, mitte üksnes ühinemise hetkel. 
Seega ei ole mõistlik kehtestada eri kriteeriumeid ja hindamissüsteeme liikmes- ja 
kandidaatriikidele.

Raportöör soovib juhtida veel kord tähelepanu sellele, kui oluline on vastastikune usaldus, 
mis on kogu Schengeni süsteemi alustala.

Raportöör püüdis tagada Ühendkuningriigi ja Iirimaa osalist osalemist, et võimaldada nende 
hindamist politseikoostöö, SIS/ SIRENE toimimise ning andmekaitse valdkonnas.


