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Kasutatud tähised 

 * nõuandemenetlus  

 *** nõusolekumenetlus 

 ***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine) 

 ***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine) 

 ***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine) 

 

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.) 

 

 

 

 

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud 

 

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 
 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 

on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 

läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 

puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 

märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 

neljandale reale viide muudetavale sättele.  

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud 

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 

tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 

tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 

kriipsutatud.  

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 

lõpliku teksti vormistamiseks. 
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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva 

automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Taanis 

(11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS)) 

(Konsulteerimine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse nõukogu eelnõu (11220/2016), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 39 esimest lõiku (muudetud Amsterdami 

lepinguga) ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu 

konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0341/2016), 

– võttes arvesse nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö 

tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase 

võitlusega,1 eriti selle artiklit 33,  

– võttes arvesse oma 10. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni ELi piiriülese 

õiguskaitsekoostöö tugevdamise ning Prümi otsuse ja Euroopa Teabevahetusmudeli 

rakendamise kohta2,  

– võttes arvesse oma 9. juuli 2015. aasta resolutsiooni Euroopa julgeoleku tegevuskava 

kohta3, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59 ja artikli 50 lõiget 1, 

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-

0288/2016), 

1. kiidab nõukogu eelnõu heaks; 

2. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa 

Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta; 

3. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 

Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta; 

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile. 

                                                 
1 ELT L 210, 6.8.2008, lk 1. 
2  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0419. 
3  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0269. 
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ET 

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS 

Pealkiri Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Taanis 

Viited 11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS) 

EPga konsulteerimise kuupäev 19.8.2016    

Vastutav komisjon 

       istungil teada andmise kuupäev 

LIBE 

12.9.2016 
   

Raportöörid 

       nimetamise kuupäev 

Claude Moraes 

26.9.2016 
   

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev 26.9.2016 

Esitamise kuupäev 14.10.2016 

 
 


